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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Matematika dan Pembelajarannya 

Berikut ini dikemukakan definisi, karakteristik, tujuan, dan pembelajaran 

matematika. Adapun definisi matematika menurut beberapa ahli sebagai berikut. 

Depdiknas (2007:7)  mengemukakan “istilah matematika berasal dari Bahasa 

Yunani, ‘mathein’ atau ‘manthenein’ yang berarti mempelajari. Kata 

‘matematika’ juga diduga erat hubungannya dengan kata dari Bahasa Sansekerta, 

‘medha’ atau ‘widya’ yang berarti kepandaian, ketahuan, atau intelegensia”. 

Sedangkan dalam KTSP, matematika merupakan “bahan kajian yang memiliki 

konsep abstrak dan dibangun melalui konsep penalaran deduktif, yaitu kebenaran 

suatu konsep diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya sudah 

diterima sehingga keterkaitan antara konsep dalam matematika sangat luas dan 

jelas”.  

Menurut Hudoyo dalam Aisyah (2007), “matematika berkenaan dengan 

ide (gagasan-gagasan), aturan-aturan, hubungan-hubungan, yang diatur secara 

logis sehingga matematika berkaitan dengan konsep-konsep abstrak. Matematika 

merupakan pengetahuan yang disusun secara deduktif dan dapat digunakan untuk 

mendidik dan melatih untuk berpikir secara logik”. Subarinah (2006) 

mengemukakan “matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 

struktur yang abstrak dan pola hubungan yang ada didalamnya”. Hal ini berarti 

belajar matematika pada hakekatnya adalah belajar konsep, struktur konsep dan 

mencari hubungan antar konsep dan strukturnya.  

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, penulis 

menyimpulkan bahwa matematika merupakan suatu pelajaran yang tersusun 

secara beraturan, logis, berjenjang dari yang paling mudah hingga yang paling 

rumit. Adapun karakteristik matematika menurut Soedjaji (2000:13) yaitu 

“memiliki objek kajian abstrak, bertumpu pada kesepakatan, berpola pikir 
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deduktif, memiliki simbol yang kosong dalam arti, memperhatikan semesta 

pembicaraan, dan konsisten dalam sistemnya”. 

Berdasarkan definisi tersebut, matematika memiliki beberapa tujuan 

sebagai berikut: 

a) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 
mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien dan 
tepat dalam pemecahan masalah. 

b) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau 
menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

c) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 
merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 
solusi yang diperoleh. 

d) Mengkomunikasikan gagasan dengan symbol, tabel, diagram atau media 
lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

e) Memiliki sifat 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. 
 
Pembelajaran matematika pada hakikatnya adalah proses yang sengaja 

dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan memungkinkan 

seseorang (siswa) melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan proses tersebut 

berpusat pada guru mengajar matematika. Pembelajaran matematika seharusnya 

mampu menanamkan konsep matematika secara jelas, tepat dan akurat kepada 

siswa sesuai dengan jenjang kelasnya. Guru dapat menggunakan media atau 

metode pembelajaran yang tepat sebagai alat bantu untuk menanamkan atau 

memperjelas konsep terutama dalam menyampaikan konsep-konsep abstrak dan 

belum dikenal siswa. Depdiknas (2007:10) juga menyebutkan “ruang lingkup 

pembelajaran matematika di SD meliputi aspek-aspek berupa bilangan, geometri 

dan pengukuran, dan pengolahan data”. 

 

2.1.2 Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

“Pembelajaran Matematika Realistik” diadaptasi dari Realistic 

Mathematics Education (RME) merupakan sebuah pendekatan yang pertama kali 

diperkenalkan dan dikembangkan di Belanda pada tahun 1970 oleh Institut 

Freudenthal. Teori ini mengacu pada pendapat Freudenthal yang mengatakan 
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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 dewasa (Gravemeijer 1994). Upaya ini 

dilakukan melalui penjelajahan berbagai situasi dan persoalan-persoalan 

“realistik”. Realistik dalam hal ini dimaksudkan tidak mengacu pada realitas 

tetapi pada sesuatu yang dapat dibayangkan oleh siswa (Slettenhaar 2000).  

 “PMR adalah pengajaran yang bertitik tolak dari hal-hal yang ‘real’ bagi 

siswa, menekankan ketrampilan ‘process of doing mathematics’, berdiskusi dan 

berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas sehingga mereka dapat 

menemukan sendiri (‘student inventing’ sebagai kebalikan dari ‘teacher telling’. 

RME diawali dengan dunia nyata, agar dapat memudahkan siswa dalam belajar 

matematika, kemudian siswa dengan bantuan guru diberikan kesempatan untuk 

menemukan sendiri konsep-konsep matematika. Setelah itu, diaplikasikan dalam 

masalah sehari-hari atau dalam bidang lain”. 

 Menurut Marpaung, dkk. (2011:2) “dalam Pembelajaran Matematika 

Realistik, guru di dalam kegiatan belajar tidak lagi langsung memberikan 

informasi, tetapi harus menciptakan aktivitas yang dapat digunakan para siswa 

untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka. Guru berperan sebagai fasilitator bagi 

siswanya”. Widjaja, dkk. “untuk berperan sebagai seorang fasilitator, guru harus 

dapat menggunakan masalah-masalah kontekstual yang kaya, menanyakan 

pertanyaan-pertanyaan yang membimbing pengembangan proses berpikir siswa, 

dan memimpin diskusi kelas”.  

 Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) juga memberikan siswa 

kesempatan untuk memperoleh pengalaman yang berguna dan berkaitan 

kehidupan sehari-hari atau dalam kondisi riil yang pernah dialami siswa. 

Kehidupan sehari-hari yang dimaksudkan adalah kehidupan yang dekat dengan 

lingkungan tempat siswa berinteraksi, karena aktivitas manusia yang secara sadar 

atau tidak dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep matematika. 
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Pembelajaran ini juga menekankan pada keterampikan proses yaitu memberikan 

kesempatan atau menciptakan peluang sehingga siswa aktif belajar matematika. 

 Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan, penulis 

menyimpulkan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) adalah pembelajaran 

yang menggunakan masalah realistik atau konsep dunia nyata sehingga 

memberikan kesempatan pada siswa untuk memperoleh pengalaman yang 

berguna dan berkaitan kehidupan sehari-hari. Selain itu siswa juga dapat 

menemukan atau membangun pengetahuannya sendiri tentang konsep-konsep 

matematika yang dipelajari. 

Menurut Suryanto (2010:41) ada beberapa prinsip yang merupakan dasar 

teoritis PMR. Berikut penjelasan prinsip-prinsip tersebut. 

a) Guided Reinvention dan Progressive Mathematization 
Prinsip Guided Re-invention (penemuan kembali secara terbimbing) ialah 
penekanan pada “ penemuan kembali” secara terbimbing. Melalui masalah 
kontekstual yang realistik (yang dapat dibayangkan atau dipahami oleh 
siswa), yang mengandung topic-topik matematis tertentu yang disajikan. 
Siswa diberi kesempatan untuk membangun dan menemukan kembali ide-
ide atau konsep-konsep matematis. Setiap siswa diberi kesempatan untuk 
merasakan situasi dan mengalami masalah kontekstual yang memiliki 
berbagai kemungkinan solusi. Bila diperlukan dapat diberikan bimbingan 
sesuai dengan keperluan siswa yang bersangkutan. Sedangkan prinsip 
Progressive Mathematization (matematisasi progresif) menekankan 
“matematisasi” atau “pematematikaan”, yang dapat diartikan sebagai 
“upaya yang mengarah ke pemikiran matematis”.  

b) Didactical Phenomenology  (Fenomenologi Didaktis) 
Prinsip ini menekankan fenomena pembelajaran yang bersifat mendidik 
dan menekankan peningnya masalah kontekstual untuk memperkenalkan 
topik-topik matematika kepada siswa. Masalah kontekstual dipilih dengan 
mempertimbangkan (1) aspek kecocokan aplikasi yang harus diantisipasi 
dalam pembelajaran dan (2) 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. 

c) Mengembangkan sendiri (self-developed models) 
Siswa dalam mempelajari konsep-konsep ndan materi-materi matematika, 
melalui masalah-masalah yang kontekstual, perlu mengembangkan proses 
berpikir siswa, dari proses berpikir yang palung dikenal oleh siswa, yang 
mungkin masih bersifat intuitif, ke arah proses berpikir yang lebih formal. 
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 Selain beberapa prinsip di atas, Treffers dalam Wijaya (2012:21) 

merumuskan lima karakteristik dari Pembelajaran Matematika Realistik yaitu: 

a) Penggunaan konteks 
Diajukannya masalah yang realistik untuk dipecahkan atau diselesaikan 
oleh siswa sebagai titik awal proses pembelajaran. Menurut Eijaya 
(2012:28) dengan penggunaan konteks di awal pembelajaran ditunjukkan 
untuk titik awal pembangunan konsep dan bisa meningkatkan minat dan 
motivasi siswa dalam belajar matematika. 

b) Penggunaan model untuk matematisasi progresif 
Dikembangkannya cara, alat, atau matematis (gambar, grafik, tabel, dll) 
oleh siswa sebagai jawaban informal terhadap masalah yang dihadapi yang 
berfungsi sebagai jembatan antara dunia riil dengan abstrak sehingga 
terwujud proses matematisasi horizontal (yaitu proses diperolehnya 
matematika informal). 

c) Pemanfaatan hasil konstruksi siswa 
Siswa memiliki kebebasan untuk mengembangkan strategi pemecahan 
masalah sehingga diharapkan akan diperoleh strategi yang bervariasi. 

d) Interaktivitas 
Terjadi interaksi antara guru dan siswa, antara siswa dan siswa dengan 
suasana demokratif berkenaan dengan penyelesaian masalah yang 
diajukan selama proses belajar. Wijaya (2012:23) mengatakan 
pemanfaatan interaksi dalam pembelajaran matematika bermanfaat dalam 
mengembangkan kemampuan kognitif dan afektif siswa secara simultan. 

e) Keterkaitan 
Konsep-konsep matematika tidak dikenalkan secara terpisah atau terisolasi 
satu sama lain. Pembelajaran matematika realistik menempatkan 
keterkaitan (intertwinement) antar konsep matematika sebagai hal yang 
harus dipertimbangkan dalam proses pembelajaran. 

 
Suryanto (2010:50) mengemukakan langkah-langkah Pembelajaran 

Matematika Realistik secara umum yaitu: 

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

misalnya buku siswa, LKS,alat peraga, dan sebagainya. 
2) Pengelompokan siswa, jika perlu (sesuai dengan rencana). 
3) Penyampaian tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

diharapkan dicapai, serta cara belajar yang akan dipakai hari itu. 
b) Kegiatan Pembelajaran 

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

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

3) Siswa secara kelompok ataupun secara individual, mengerjakan soal 
atau memecahkan masalah kontekstual yang diberikan dengan caranya 
sendiri (waktu untuk mengerjakan tugas harus cukup) 

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

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

6) Siswa-siswa ditawari untuk mengemukakan pendapatnya atau 
tanggapannya tentang berbagai selesaian yang disajikan temannya di 
depan kelas. Bila untuk suatu soal ada lebih dari satu selesaian atau 
cara penyelesaian, perlu diungkap semua. 

7) Guru mengarahkan atau membimbing siswa untuk membuat 
kesepakatan kelas tentang selesaian mana yang dianggap paling tepat. 
Dalam proses ini dapat terjadi negosiasi. Guru perlu memberikan 
penekanan kepada selesaian benar yang dipilih. 

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

Adapun langkah-langkah dalam Pembelajaran Matematika Realistik 

menurut Van Reeuwijk adalah 

 

Tabel 1 

Langkah-Langkah Pembelajaran Matematika Realistik 

 

Langkah Pertama 

Memahami masalah/soal kontekstual.  
Guru memberikan masalah/persoalan kontekstual dan 
meminta siswa untuk memahami masalah tersebut. Langkah 
ini sesuai dengan karakteristik 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 langkah ini guru menjelaskan situasi dan kondisi soal 
dengan memberikan petunjuk seperlunya terhadap bagian 
tertentu yang belum dipakai siswa. Langkah ini sesuai dengan 
kerakteristik PMR, yaitu adanya interaksi antara siswa dengan 
guru maupun dengan siswa lain. 
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Langkah Ketiga 

Menyelesaikan masalah kontekstual siswa secara 
kelompok atau individu.  
Dalam menyelesaikan masalah atau soal siswa diperbolehkan 
berbeda 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. Guru 
hanya memberikan arahan berupa pertanyaan langkah atau 
pertanyaan penggiring agar siswa mampu menyelesaikan 
masalah sendiri. Ini sesuai dengan karakteristik PMR, yaitu 
menggunakan model-model (matematisasi). 

Langkah Keempat 

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

Langkah Kelima 
Menyimpulkan hasil diskusi.  
Guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan suatu 
konsep, kemudian guru meringkas atau menyelesaikan konsep 
yang termuat dalam soal. 

 

Gravemeijer dalam Tarigan (2006:5) menyatakan bahwa: 

Pembelajaran Matematika Realistik ada lima tahapan yang harus 
dilalui siswa yaitu penyelesaian masalah, penalaran, komunikasi, 
kepercayaan diri dan representasi. Pada tahap penyelesaian masalah, siswa 
diajak menyelesaikan masalah sesuai dengan caranya sendiri. Siswa diajak 
untuk menemukan sendiri dan yang lebih pentingnya lagi jika dia 
menemukan pendapat/ide yang ditemukan sendiri. Pada tahap penalaran, 
siswa dilatih untuk bernalar dalam setiap soal yang dikerjakan. Artinya 
pada tahap ini diberi kebebasan untuk mempertanggungjawabkan 
metode/cara yang ditemukan sendiri dengan mengerjakan setiap soal. Pada 
tahap komunikasi, siswa diharapkan dapat mengkomunikasikan jawaban 
yang dipilih pada temannya. Siswa berhak juga menyanggah (menolak) 
jawaban milik temannya yang dianggap tidak sesuai dengan pendapatnya 
sendiri. Pada tahap kepercayaan diri, siswa diharapkan mampu melatih 
kepercayaan diri dengan mau menyampaikan jawaban soal yang diperoleh 
kepada temannya dan berani maju ke depan kelas. Dan seandainya 
jawaban yang dilihatnya berbeda dengan jawaban teman, siswa diharapkan 
mau menyampaikan dengan penuh tanggungjawab berani baik secara lisan 
maupun tulisan. Pada tahap representasi, siswa memperoleh kebebasan 
untuk memilih bentuk representasi yang diinginkan (benda konkrit, 
gambar atau lambang-lambang matematika) untuk menyajikan atau 
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menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Dia membangun penalarannya, 
kepercayaan dirinya melalui bentuk representasi yang dipilihnya. 

 
Berdasarkan ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dengan menggunakan 

langkah-langkah yang telah dimodifikasi sebagai berikut: 

1) Memahami permasalahan kontekstual 

Siswa diberi masalah kontekstual (secara lisan atau tertulis). Masalah 

tersebut untuk dipahami siswa. 

2) Menjelaskan permasalahan kontekstual 

Langkah ini dilaksanakan apabila ada siswa yang belum dapat memahami 

masalah atau persoalannya. Penjelasan diberikan secara individual ataupun 

secara kelompok, tergantung situasi dan kondisinya dengan memberikan 

penjelasan singkat dan petunjuk seperlunya terhadap bagian tertentu yang 

belum dipakai siswa. Jika semua siswa sudah memahami maka langkah ini 

tidak perlu dilakukan.  

3) Menyelesaikan permasalahan kontekstual secara kelompok atau individu.  

Siswa secara kelompok ataupun secara individu, menyelesaikan masalah 

kontekstual yang diberikan dengan caranya sendiri. Guru hanya 

memberikan arahan berupa pertanyaan langkah atau pertanyaan 

penggiring agar siswa mampu menyelesaikan masalah sendiri. 

4) Membandingkan dan mendiskusikan jawaban.  

Siswa atau wakil dari kelompok siswa menyampaikan hasil kerjanya atau 

hasil pemikirannya. Siswa dalam kelompok lain mengemukakan 

pendapatnya atau tanggapannya tentang berbagai penyelesaian yang 

disajikan temannya di depan kelas. Apabila terdapat lebih dari satu cara 

penyelesaian, guru perlu memberikan penekanan kepada penyelesaian 

yang paling benar. 

5) Menyimpulkan hasil diskusi. 

Siswa dibimbing guru untuk menarik kesimpulan suatu konsep, kemudian 

guru meringkas atau menyelesaikan konsep yang termuat dalam masalah 

atau persoalan tersebut. 
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Menurut Suwarsono (dalam Hadi, 2003) kelebihan Pembelajaran 

Matematika Realistik antara lain: 

a) Memberikan pengertian yang jelas kepada siswa tentang keterkaitan antara 
matematika dengan kehidupan sehari-hari dan tentang kegunaan 
matematika pada umumnya bagi manusia. 

b) Matematika adalah suatu bidang kajian yang dapat dikonstruksi san 
dikembangkan sendiri oleh siswa dan oleh orang lain tidak hanya oleh 
mereka yang disebut pakar matematika. 

c) Cara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tunggal, dan tidak 
usah harus sama antara orang yang satu dengan yang lainnya. 

d) Mempelajari matematika proses pembelajaran merupakan sesuatu yang 
utama dan untuk mempelajari matematika orang harus menjalani sendiri 
proses itu dan menemukan sendiri konsep-konsep matematika dengan 
bantuan guru. 

e) Memadukan kelebihan-kelebihan dari berbagai pendekatan pembelajaran 
lain yang juga dianggap unggul yaitu antara pendekatan pemecahan 
masalah, pendekatan konstruksivisme dan pendekatan pembelajaran yang 
berbasis lingkungan. 
 
Pembelajaran Matematika Realistik juga mempunyai kekurangan 

(Suwarsono dalam Hadi, 2003) yaitu : 

a) Pencarian soal-soal yang kontekstual tidak terlalu mudah utnuk setiap 
topuk matematika yang perlu dipelajari siswa. 

b) Penilaian dan pembelajaran matematika realistik lebih rumit daripada 
pembelajaran konvensional. 

c) Pemilihan alat peraga harus cermat sehingga dapat membantu proses 
berfikir siswa. 
 
Keberhasilan pembelajaran matematika realistik yang akan digunakan 

dalam penelitian ini diukur dengan teknik observasi dan instrumen lembar 

observasi guru dan siswa. Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian yang 

digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu 

kegiatan yang dapat diamati. Selain itu observasi dapat digunakan untuk 

mengukur atau menilai hasil dan proses belajar misalnya tingkah laku siswa pada 

waktu belajar, tingkah laku guru dalam mengajar, kegiatan diskusi siswa, 

partisipasi siswa dalam simulasi, dan penggunaan alat peraga pada waktu 

mengajar (Sudjana 2011:84). 
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2.1.3 Minat belajar 

Berikut ini beberapa definisi minat menurut para ahli. Secara bahasa, 

minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia 2008:1027). Menurut Slameto (2010:180), “minat adalah suatu 

rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang 

menyuruh”. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara 

diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut, semakin besar minatnya. 

Hilgard dalam Slameto (2010:57) memberi rumusan tentang minat adalah 

sebagai berikut: “Interest is persisting tendency to pay attention to and enjoy 

some activity or content”, artinya minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Sedangkan Crow and Crow 

dalam Djaali (2012:121) mengatakan bahwa “minat berhubungan dengan gaya 

gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan 

orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri”. 

Menurut Getzel dalam Mardapi (2007:106) “minat adalah suatu disposisi 

yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk 

memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk rujukan 

perhatian, dan pencapaian”. Usman (2005:27) mengemukakan “kondisi belajar 

mengajar yang efektif adalah adanya minat dan perhatian siswa dalam belajar. 

Minat merupakan suatu sifat yang relative menetap pada diri seseorang. Minat ini 

besar sekali pengaruhnya terhadap belajar sebab dengan minat seseorang akan 

melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya, tanpa minat seseorang tidak 

mungkin melakukan sesuatu”. 

Winkel dalam Hamdani (2011:141) memberikan rumusan bahwa “minat 

adalah kecenderungan yang menetap dalam subjek untuk merasa tertarik pada 

bidang studi atau pokok bahasan tertentu dan merasa senang mempelajari materi 

itu”. Sardiman dalam Hamdani (2011:141). berpendapat bahwa “minat adalah 

sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti 

sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-

kebutuhannya sendiri”.  
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, penulis lebih mengacu pendapat 

dari Winkel dan Sardiman, dimana pengertian minat dari keduanya merupakan 

minat dari luar diri sehingga dapat diukur dalam waktu yang singkat, dibanding 

pendapat ahli yang lain yang lebih menekankan minat dari dalam diri individu, itu 

jauh lebih membutuhkan waktu yang relatif lama. Sehingga penulis 

menyimpulkan bahwa minat adalah perilaku seseorang yang cenderung mau 

melakukan suatu kegiatan yang diinginkan atau digemari, tanpa ada yang 

menyuruh.  

Sedangkan dalam kegiatan pembelajaran, minat belajar dapat diartikan 

perilaku seseorang  yang cenderung mau melakukan suatu kegiatan pembelajaran 

yang diinginkan atau digemari sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tercantum 

dalam KTSP. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan misalnya: berdiskusi, 

membaca, mengamati, mendengarkan, mencoba sesuatu sendiri, dsb. Hal ini 

didukung Hamalik Oemar (2011:37) bahwa belajar adalah suatu proses perubahan 

tingkah laku individu melalui interaksi dengan individu dan Harold Spears yang 

memberikan batasan, “ Learning is to observe, to read, to initiate, to try something 

themselves, to listen, to follow direction,” (Belajar adalah mengamati, membaca, 

berinisiasi, mencoba sesuatu sendiri, mendengarkan, mengikuti petunjuk). 

Berdasarkan definisi di atas terdapat beberapa indikator minat. Menurut 

Slameto (2010:180), “suatu minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang 

menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal yang lainnya, 

dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Siswa yang 

memiliki minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberi perhatian yang 

lebih besar terhadap subjek tersebut”. Selain itu Djamarah (2002:132) 

mengungkapkan bahwa “minat dapat diekspresikan siswa melalui pernyataan 

lebih menyukai sesuatu daripada yang lainnya, partisipasi aktif dalam suatu 

kegiatan, dan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sesuatu yang 

diminatinya tanpa menghiraukan yang lain (fokus)”.  

Indikator minat yang digunakan sebagai acuan penelitian ini adalah 

indikator-indikator minat sebagaimana diuraikan yaitu meliputi perilaku siswa 

sebelum menerima pelajaran, selama kegiatan pembelajaran matematika 
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berlangsung, dan perilaku siswa dalam belajar dan menerima tugas. Minat yang 

diungkap melalui penelitian ini adalah minat belajar siswa terhadap mata 

pelajaran matematika. 

Tanner &Tanner dalam Slameto (2010:181) menyarankan agar para 

pengajar juga berusaha membentuk minat-minat baru pada diri siswa. ini dapat 

dicapai dengan jalan memberikan informasi pada siswa mengenai hubungan 

antara suatu bahan pengajaran yang akan diberikan dengan bahan pengajaran yang 

lalu, menguraikan kegunaannya bagi siswa di masa yang akan datang. Sedangkan 

Rooijakkers (2008:25) berpendapat cara menumbuhkan minat dengan 

menghubungkan bahan pengajaran dengan suatu berita sensasional yang sudah 

diketahui kebanyakan siswa. Anni (2007:186) mengemukakan pengaitan 

pembelajaran dengan minat siswa adalah sangat penting, dan karena itu 

tunjukkanlah bahwa pengetahuan yang dipelajari itu sangat bermanfaat bagi 

mereka. Komponen-komponen proses belajar mengajar yang harus dilaksanakan 

sebagai usaha membangkitkan minat belajar siswa antara lain merumuskan tujuan 

pengajaran, mengembangkan/menyusun alat-alat evaluasi, menetapkan kegiatan 

belajar mengajar, merencanakan program dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran yang tepat. 

Minat belajar dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan teknik 

angket dan memberikan lembar angket kepada siswa. Angket yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah angket tertutup. Menurut Riduwan (2010:72) angket 

tertutup adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga 

responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik 

dirinya dengan cara memberikan tanda silang (x) atau tanda checklist(√). 

 

2.1.4 Hasil Belajar 

Untuk mengetahui keberhasilan seseorang dalam belajar maka perlu 

dilakukan suatu evaluasi, tujuannya untuk mengetahui hasil belajar yang diperoleh 

siswa setelah proses belajar mengajar berlangsung. “Hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya” 

(Sudjana 2011:22). Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses 
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pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat  memberikan 

informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-

tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari informasi tersebut 

guru dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik 

untuk keseluruhan kelas maupun individu. Gagne dalam Uno (2007:137) 

menyebutkan “hasil belajar merupakan kapasitas terukur dari perubahan individu 

yang diinginkan berdasarkan ciri-ciri atau variabel bawaannya melalui perlakuan 

pengajaran tertentu”. Dimyati & Mudjiono (2009:3) “Hasil belajar merupakan 

hasil dari suatu interaksi tindakan belajar dan tindakan mengajar”. Sedangkan 

menurut Hamalik (2004:28) “Hasil belajar yang utama adalah perubahan tingkah 

laku yang bulat”. 

Menurut Arifin (2001:47) hasil belajar merupakan indikator dari 

perubahan yang terjadi pada individu setelah mengalami proses belajar mengajar, 

dimana untuk mengungkapkannya menggunakan suatu alat penilaian yang 

disusun oleh guru,seperti tes evaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui 

sejauh mana siswa tersebut memahami dan mengerti pelajaran yang diberikan. 

Hasil belajar juga merupakan prestasi yang dicapai oleh siswa dalam bidang studi 

tertentu untuk memperolehnya menggunakan standar sebagai pengukuran 

keberhasilan seseorang. Kriteria hasil belajar pada siswa yang lazim digunakan 

adalah nilai rata-rata yang didapat melalui proses belajar.  

Sudjana (2011:39) menyatakan hasil belajar yang dicapai siswa 

dipengaruhi oleh dua faktor dari dalam diri siswa itu dan faktor yang datang dari 

luar diri siswa atau faktor lingkungan. Faktor yang datang dari diri siswa terutama 

kemampuan yang dimilikinya. Di samping faktor kemampuan yang dimiliki 

siswa, juga ada faktor lain, seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan 

kebiasaan belajar, ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis. Berdasarkan 

beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil 

kognitif yang diperoleh siswa dari kegiatan atau proses belajar yang telah 

dilakukannya. Hasil belajar dalam penelitian ini diukur dengan memberikan soal 

tes kepada siswa. Tes digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, 
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terutama hasil kognitif berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai 

dengan tujuan pendidikan dan pengajaran (Sudjana 2011:35). 

 

2.1.5 Hubungan Pembelajaran Matematika Realistik dengan Minat Belajar 

dan Hasil Belajar 

Pembelajaran yang diterapkan guru merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi minat belajar dan hasil belajar siswa, terutama pembelajaran 

matematika di tingkat Sekolah Dasar (SD). Hal ini dikarenakan objek yang 

dipelajari dalam matematika bersifat abstrak, sementara daya pikir siswa SD pada 

umumnya masih bersifat konkret. Pada usia siswa Sekolah Dasar belum 

berkembang secara optimal kemampuan abstraksinya. Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) sangat tepat apabila digunakan untuk meningkatkan minat 

belajar dan hasil belajar siswa dalam kegiatan belajar pada tingkat Sekolah Dasar. 

Pembelajaran matematika realistik merupakan pembelajaran yang bertitik 

tolak dari hal – hal yang nyata bagi siswa, menekankan keterampilan process of 

doing mathematics, berdiskusi dan berkolaborasi, berargumentasi dengan teman 

sekelas sehingga siswa dapat menemukan sendiri dan pada akhirnya 

menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah, baik secara individu 

maupun kelompok. Pembelajaran matematika realistik juga memberikan siswa 

kesempatan untuk memperoleh pengalaman yang berguna dan berkaitan 

kehidupan sehari-hari atau dalam kondisi nyata yang pernah dialami siswa. 

Kehidupan sehari-hari yang dimaksudkan adalah kehidupan yang dekat dengan 

lingkungan tempat siswa berinteraksi, karena aktivitas manusia yang secara sadar 

atau tidak dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep matematika. 

Pembelajaran ini juga menekankan pada keterampikan proses yaitu memberikan 

kesempatan atau menciptakan peluang sehingga siswa aktif belajar matematika.  

Pembelajaran Matematika Realistik memiliki lima karakteristik yang salah 

satunya yaitu penggunaan konteks, dimana masalah realistik diajukan untuk 

dipecahkan atau diselesaikan oleh siswa sebagai titik awal proses pembelajaran. 

Penggunaan konteks di awal pembelajaran ditunjukkan untuk titik awal 

pembangunan konsep dan bisa meningkatkan minat belajar siswa. Setiap diri 
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siswa memiliki minat belajar yang berbeda-beda. Ada siswa yang mempunyai 

minat belajar tinggi dan ada pula siswa yang memiliki minat belajar rendah. Oleh 

karena itu, setiap guru harus mampu meningkatkan minat siswa dalam belajar 

agar minat pada masing-masing siswa tergugah secara optimal untuk mencapai 

hasil belajar. Minat belajar yang tinggi pada diri siswa dapat membuat siswa 

semangat untuk menghadapi segala tantangan dalam belajar sehingga pada 

akhirnya akan memperoleh hasil belajar yang optimal. 

Menurut Hamdani (2011:141), minat memiliki pengaruh yang besar 

terhadap belajar atau kegiatan. Pelajaran yang menarik minat siswa lebih mudah 

dipelajari dan disimpan karena minat menambah kegiatan belajar. Untuk 

menambah minat seorang siswa di dalam menerima pelajaran di sekolah, siswa 

diharapkan dapat mengembangkan minat untuk melakukannya sendiri. Minat 

belajar yang telah dimiliki siswa merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajarnya. Apabila seseorang mempunyai minat yang tinggi 

terhadap sesuatu, akan terus berusaha untuk melakukan sehingga apa yang 

diinginkannya dapat tercapai. 

 

2.2 Kajian Hasil – Hasil Penelitian yang Relevan 

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

Minat dan Hasil Belajar Matematika melalui Model Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) Siswa Kelas V SDN Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten 

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

adalah melalui model Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dapat 

meningkatkan minat dan hasil belajar matematika siswa Kelas V SD N Polobogo 

02, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2011/2012. 

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

Matematika Melalui Penerapan Pembelajaran Matematika Realistik Bagi Siswa 

Kelas III SD Negeri Sukoharjo 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati 

Semester II Tahun 2011/2012”. Hasil penelitian penerapan pembelajaran 

matematika realistik dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Pada kondisi 

awal yang tuntas 14 siswa (50%) yang belum tuntas 14 siswa (50%) rata – rata 
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nilai 65,66. Pada siklus I yang tuntas 20 siswa (71%) yang belum tuntas 8 siswa 

(29%) rata – rata nilai 73,33. Pada siklus II yang tuntas 25 siswa (89%) yang 

belum tuntas 3 siswa (11%) rata – rata nilai 81,44. 

Riza Angga Fauzan (2012) dalam skripsi yang berjudul “Penerapan 

Model Pembelajaran Matematika Realistik Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas III SDN Sidorejo Lor 07 Salatiga Semester II Tahun 

Pelajaran 2011/2012”. Kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh bahwa model 

pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan hasil belajar matematika. 

Penelitian yang telah diuraikan diatas masih berhubungan dengan 

penelitian ini. Dengan demikian penelitian tersebut mendukung penelitian ini. 

Pada penelitian ini menekankan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR) pada peningkatan minat belajar dan hasil belajar Matematika. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Kegiatan pembelajaran yang berlangsung di kelas 4 SD Negeri Ledok 04 

Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga merupakan pembelajaran yang berpusat 

pada guru. Guru mendominasi seluruh waktu pembelajaran dengan 

menyampaikan materi pelajaran matematika melalui ceramah dan memberikan 

tugas kepada siswa. Respon siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan guru 

adalah hanya diam saja, mendengarkan, bermain sendiri, dan mengantuk. Selain 

itu guru dalam memberikan materi pelajaran tidak menghubungkan dengan 

masalah-masalah nyata yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga siswa 

kurang memperoleh pengalaman, cenderung pasif dan tanpa ada kegiatan yang 

melibatkan secara langsung. Hal tersebut juga menyebabkan siswa kurang tertarik 

atau minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika rendah. Rendahnya 

minat belajar dan penguasaan siswa akan mata pelajaran matematika membuat 

banyak siswa belum mencapai nilai KKM= 65 akibatnya hasil belajar matematika 

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 yang telah diajarkan yaitu dengan mengalami secara langsung.  
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Untuk mengatasi kondisi pembelajaran tersebut, peneliti akan menerapkan 

pembelajaran yang tepat yaitu Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). 

Pembelajaran matematika realistik merupakan pembelajaran yang menggunakan 

masalah kontekstual dalam belajar matematika, sebagai ganti dari pengenalan 

konsep yang bersifat abstrak. Dengan demikian, proses pengembangan konsep-

konsep dan ide-ide dari matematika bermula dari dunia nyata. Dunia nyata bukan 

berarti konkret secara fisik dan kasat mata, tetapi dapat dibayangkan oleh siswa. 

Pembelajaran ini lebih memusatkan kegiatan belajar pada siswa dan lingkungan 

serta bahan ajar yang akan dipelajari. Sehingga siswa lebih aktif mengkonstruksi 

atau membangun sendiri pengetahuan yang akan diperolehnya.  

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) ini dapat diterapkan dengan 

beberapa tahapan yaitu memberikan masalah kontekstual atau soal cerita baik 

secara lisan maupun tertulis. Siswa diminta untuk memahami permasalahan 

tersebut. Siswa yang belum dapat memahami masalah atau soalnya diberi 

penjelasan singkat dan seperlunya oleh guru. Siswa secara kelompok 

memecahkan masalah kontekstual yang diberikan dengan caranya sendiri. Jika 

dalam waktu yang dipandang cukup, belum ada satupun siswa yang dapat 

menemukan cara pemecahan, guru memberikan bimbingan atau petunjuk 

seperlunya atau mengajukan pertanyaan yang menantang. Setelah waktu yang 

disediakan habis, beberapa orang siswa atau wakil dari kelompok siswa 

menyampaikan hasil kerjanya atau hasil pemikirannya. Siswa dalam kelompok 

lain mengemukakan pendapat atau tanggapannya tentang berbagai penyelesaian 

yang disajikan temannya. Guru mengarahkan dan membimbing siswa untuk 

membuat kesepakatan kelas tentang penyelesaian mana yang dianggap paling 

tepat. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan. 

Kemudian siswa diberikan tes formatif sebagai penilaian hasil belajar dan lembar 

angket sebagai penilaian minat belajar. 

Pembelajaran Matematika Realistik dilaksanakan dalam beberapa siklus 

sampai mencapai keberhasilan belajar yaitu peningkatan minat belajar dan hasil 

belajar matematika. Dalam pembelajaran matematika realistik ini memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui 
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kerjasama dan saling ketergantungan satu sama lain. Sehingga siswa menjadi 

aktif, senang, tertarik, dan antusias terhadap kegiatan belajar yang dapat 

menumbuhkan minat belajar siswa dan akan berdampak pada hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Matematika. Dengan demikian, maka peneliti melakukan 

penelitian melalui Pembelajaran Matematika Realistik dapat meningkatkan minat 

belajar dan hasil belajar matematika pada siswa. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan  kerangka pikir yang telah dikemukakan, maka hipotesis 

tindakan sebagai jawaban sementara dalam penelitian ini adalah  

1) Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dapat meningkatkan minat 

belajar matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri Ledok 04 Kecamatan 

Argomulyo Kota Salatiga semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. 

2) Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri Ledok 04 Kecamatan 

Argomulyo Kota Salatiga semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. 

3) Penerapan beberapa tahapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

dalam meningkatkan minat belajar matematika pada siswa kelas 4 SD 

Negeri Ledok 04 Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga semester 2 tahun 

pelajaran 2012/2013. 

4) Penerapan beberapa tahapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

dalam meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 4 SD 

Negeri Ledok 04 Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga semester 2 tahun 

pelajaran 2012/2013. 

 


