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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1  Kajian Teori

2.1.1  Matematika

2.1.1.1 Hakekat Matematika

Menurut Marjoram (1974), matematika adalah aktivitas yang berhubungan

lebih khusus dengan penjelasan, melihat pola/contoh dan mengajukan dasar

pemikiran, kemudian meneliti implikasi dan konsekuensinya. Beliau

menambahkan bahwa aktivitas ini bisa pada proses bermain peran yang

bermanfaat dalam ilmu pengetahuan, bisa fokus pada angka dan ruang, atau bisa

juga fokus pada logika murni dan pengambilan kesimpulan berdasar atas

pemikiran yang mungkin tidak secara langsung berhubungan dengan dunia nyata.

Berdasar Oxford Dictionaries, matematika memiliki 2 arti. Pertama, matematika

adalah ilmu abstrak tentang angka, kuantitas, dan ruang/waktu, atau sebagai

konsep yang abstrak (matematika murni). Kedua, matematika adalah sebagai

aplikasi pada mata pelajaran lain seperti ilmu alam dan teknik (matematika

terapan). Berdasar Standar Isi (2007), matematika merupakan ilmu universal yang

mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam

berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Hans Freudenthal dalam

Taylor dan Francis (2000: 777) menyatakan bahwa matematika sebagai kegiatan

manusia, yang berarti aktivitas menyelesaikan masalah, mencari masalah, dan

juga aktivitas mengatur/mengorganisasikan suatu persoalan. Adam dan Hamm

(2010) dalam Wijaya (2012: 5) menulis tentang peran dan fungsi matematika,

yaitu (1) matematika sebagai suatu cara untuk berpikir, (2) matematika sebagai

suatu pemahaman tentang pola dan hubungan, (3) matematika sebagai suatu alat,

(4) matematika sebagai bahasa atau alat untuk komunikasi.

2.1.1.2  Tujuan Matematika

Berdasar Mathematical Sciences Education Board – National Research

Council (1990) dalam Wijaya (2012: 6) menulis  tujuan pendidikan matematika

ditinjau dari lingkungan sosial, yaitu:



5

1. Tujuan praktis, berkaitan dengan pengembangan kemampuan siswa

menggunakan matematika dalam penyelesaian masalah sehari-hari.

2. Tujuan kemasyarakatan, berorientasi kepada kemampuan siswa untuk ikut

serta secara aktif dan cerdas dalam masyarakat.

3. Tujuan profesional, yang berarti matematika harus mampu mempersiapkan

siswa terjun dalam dunia kerja.

4. Tujuan budaya, yang berarti perlu menempatkan matematika sebagai hasil

budaya manusia dan juga proses mengembangkan budaya.

Berdasar Standar Isi Depdiknas RI (2007), mata pelajaran matematika

bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut.

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep 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 kemampuan memahami masalah,

merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi

yang diperoleh.

4. Mengomunikasikan 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.

2.1.1.3  Matematika Sekolah Dasar

Berdasar Standar Isi Depdiknas RI (2007), ruang lingkup matematika pada

satuan pendidikan sekolah dasar adalah: (1) bilangan, (2) geometri dan

pengukuran, dan (3) pengolahan data.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan tindakan di kelas 4 SD pada ruang

lingkup geometri dan pengukuran, dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi

Dasar sebagai berikut.
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Tabel 2.1  Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Matematika

Kelas 4 Semester 2

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Geometri dan Pengukuran

8 Memahami sifat bangun ruang

sederhana dan hubungan antar

bangun datar

8.1   Menentukan sifat-sifat bangun

ruang sederhana

8.2   Menentukan jaring-jaring balok

dan kubus

2.1.2  Pembelajaran Matematika Realistik

2.1.2.1  Hakekat Realistik

Kata “realistik” berasal dari bahasa belanda “zich realiseren” yang berarti

untuk dibayangkan (Van den Heuvel-Panhuizen, 1998 dalam Wijaya, 2012: 20).

Berdasar Oxford Dictionaries, realistik memiliki 2 arti. Pertama, realistik adalah

apabila memiliki atau memperlihatkan pemikiran yang pantas dan praktis yang

dapat dicapai atau diharapkan. Kedua, realistik adalah mewakili benda/hal yang

akurat dan benar dalam hidup.

2.1.2.2  Pembelajaran Matematika Realistik

Pembelajaran matematika realistik adalah teori pembelajaran pada

pendidikan matematika yang pertama kali dikenalkan dan dikembangkan oleh

Freudenthal Institute di Belanda dengan nama Realistic Mathematic Education

(RME) untuk meningkatkan kualitas pengajaran matematika di sekolah-sekolah

Belanda (Zulkardi, 2010: 17). De Lange (1996) dalam Zulkardi (2010: 17)

menyatakan bahwa keberhasilan RME di Belanda diadopsi pula di beberapa

negara seperti Inggris, Jerman, Denmark, Spanyol, Portugal, Afrika Selatan,

Brazil, USA, Jepang, dan Malaysia. Dickinson dan Hough (2012: 1) menulis

bahwa dasar dari RME adalah siswa harus mengembangkan pemahaman

matematika mereka dengan melakukan sendiri berdasar konteks yang membentuk

pengertian atau arti bagi mereka. Freudenthal (1997, 1991) dalam Kwon (____: 3)

menulis bahwa akar RME adalah mathematics as a human activity dan prinsip-

prinsip dasarnya adalah (1) guided reinvention, yaitu penemuan kembali
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pengetahuan siswa dengan bimbingan guru; (2) didactical phenomenology, yaitu

hubungan antara kejadian yang menggambarkan konsep matematika dan konsep

itu sendiri, atau bagaimana penerjemahan matematika membentuk kejadian yang

dapat diterima;  dan (3) emergent models, yaitu jembatan atau penyambung antara

pengetahuan matematika informal dengan matematika formal.

Dickinson dan Hough (2012: 20) menyatakan bahwa Pembelajaran

Matematika Realistik adalah jika siswa belajar matematika dengan menyelesaikan

masalah berdasar konteks yang memiliki arti bagi mereka. Wijaya (2012: 21)

menyatakan bahwa suatu masalah realistik tidak harus berupa masalah yang ada

di dunia nyata dan bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah disebut

“realistik” bila dapat dibayangkan atau nyata dalam pikiran siswa. Wijaya

menambahkan bahwa cerita rekaan, permainan, atau bentuk formal matematika

dapat digunakan sebagai masalah realistik. Proses belajar yang menggunakan

masalah realistik atau konteks akan menjadi pengetahuan yang lebih bermakna

bagi siswa. Pernyataan mengenai makna dari pembelajaran matematika realsitik

juga diperkuat oleh Zulkardi (2010: 17),  yang menulis bahwa realistik tidak

selalu berhubungan dengan dunia nyata, tetapi juga bisa juga yang nyata dalam

pikiran siswa. Penggunaan kata “realistik” dalam pembelajaran matematika

realistik lebih menekankan pada pembelajaran yang menggunakan situasi yang

dapat dibayangkan “imagineable”, bukan sekedar menunjukan koneksi dengan

dunia nyata “real world”. ” (Van den Heuvel-Panhuizen, 1998 dalam Wijaya,

2012).

Hartono menambahkan bahwa kelas matematika bukan tempat guru

memberikan pelajaran matematika kepada siswa, melainkan tempat siswa

menemukan kembali ide pelajaran matematika melalui eksplorasi masalah nyata.

Wijaya (2012) memberi penjelasan lebih lanjut mengenai pernyataan Freudenthal

bahwa matematika adalah bentuk aktifitas, bukan sebagai produk jadi.

National Council of Teachers of Mathematics (NTCM, 2000) dalam Wijaya

(2012) menyatakan bahwa memberikan kesempatan kepada siswa belajar

metematika menggunakan konteks sangat penting dan mendasar bagi siswa.
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Benu (2000: 405) dalam ‘Aini (2010)  berpendapat bahwa pembelajaran

matematika realistik adalah pembelajaran yang menggunakan masalah atau

konsep dalam situasi nyata sebagai awal pembelajaran matematika. Megawati

(2003) dalam ‘Aini (2010) memberi pengertian tentang pembelajaran matematika

realistik, yaitu pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk

menyelidiki dan memahami konsep matematika melalui suatu masalah dalam

situasi yang nyata.

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran

matematika realistik adalah pembelajaran yang menggunakan pengalaman nyata

atau hal-hal yang dapat dibayangkan oleh siswa dalam proses pembelajaran

matematika.

2.1.2.3  Karakteristik Pembelajaran Matematika Realistik

Menurut Trefers (1987) dalam Wijaya (2012), pembelajaran matematika

realistik mempunyai beberapa karakteristik dan komponen seperti berikut ini.

1. Penggunaan konteks. Digunakan sebagai awal pembelajaran matematika.

Materi belajar kontekstual bagi siswa menggunakan lingkungan sehari-hari

atau pengetahuan yang telah mereka miliki. Selain itu dapat menggunakan

bentuk permainan, alat peraga, atau situasi selama bentuk tersebut bermakna

dan dapat dibayangkan oleh siswa.

2. Penggunaan model, artinya pembelajaran matematika dapat menggunakan

model, baik model secara nyata maupun model yang mengarah ke abstrak.

3. Pemanfaatan hasil kontruksi siswa, artinya pemecahan masalah atau

penemuan konsep berdasar gagasan siswa.

4. Interaktivitas, artinya proses pembelajaran adalah interaksi antara siswa

dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan lingkungan.

5. Keterkaitan, artinya topik-topik yang berbeda dapat diintegrasikan sehingga

dapat memunculkan lebih dari dari satu pemahaman konsep matematika

secara bersamaan.

Karakteristik pembelajaran matematika realistik menurut Hartono (2007: 7-

18) adalah sebagai berikut.
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1. Pembelajaran dimulai dari masalah kontekstual yang diambil dari dunia nyata

siswa agar mereka dapat langsung terlibat dalam situasi tersebut.

2. Dunia abstrak dan nyata disatukan melalui model. Model dapat berupa

keadaan atau situasi nyata dalam kehidupan siswa, seperti cerita lingkungan

sekitar atau bangunan yang ada di tempat tinggal siswa. Model dapat pula

berupa alat peraga yang dapat dipahami siswa.

3. Siswa dapat menggunakan strategi mereka sendiri dalam proses

menyelesaikan masalah. Artinya, siswa memiliki kebebasan untuk

mengerjakan hasil kerja mereka sesuai kemampuan.

4. Proses pembelajaran harus interaktif, baik antara guru dan siswa maupun

antar siswa itu sendiri.

5. Adanya hubungan antara matematika dengan disiplin ilmu lain dan dengan

masalah dari dunia nyata sehingga terjadi satu kesatuan yang saling kait

mengait dalam  penyelesaian masalah.

Pemaparan di atas memberi peneliti suatu kesimpulan mengenai

karakteristik pembelajaran matematika realistik.

1. Merupakan pembelajaran yang dilakukan melalui ”belajar dengan

mengerjakan”, dengan kata lain termasuk “cara belajar siswa aktif.”

2. Pembelajaran matematika realistik menggunakan pendekatan kontekstual

karena harus diawali dengan konteks. Konteks tersebut diaplikasikan kedalam

model/bentuk belajar, dapat berupa cerita, alat peraga, gambar, permainan,

atau hal-hal sejauh bentuk-bentuk tersebut masih dapat dibayangkan oleh

siswa.

3. Pembelajaran matematika realistik juga menggunakan pendekatan

konstruktivisme karena pemecahan masalah berasal dari konstruksi atau

gagasan dari siswa.

4. Siswa menyelesaikan masalah menggunakan kemampuan imajinasi sendiri.

Karena menurut Muliawan (2008: 25), kemampuan berimajinasi akan

membentuk kreativitas dan inovasi baru yang memungkinkan masing-masing

siswa mempunyai perbedaan hasil dari pengetahuan atau masalah yang ada.
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Disini, guru maupun teman dapat membantu untuk lebih berkembangnya

kreativitas individu dan juga dapat menjalin interaksi.

5. Adanya hubungan antara matematika dengan ilmu lain untuk membentuk

suatu keterkaitan dalam memahami konsep.

2.1.2.4  Pendekatan Kontekstual

Ada beberapa pandangan mengenai arti konteks. Pertama menurut Van den

Heuvel-Panhuizen (1996) dalam Wijaya (2012: 32), bahwa konteks dipandang

sebagai situasi spesifik. Kedua, Whitelegg dan Perry (1999) dalam Wijaya (2012:

32) menulis bahwa konteks dipandang sebagai lingkungan yang melibatkan siswa.

Konteks diartikan sebagai situasi atau keadaan yang memberi makna kepada suatu

objek. Dalam Oxford Dictionaries, konteks berarti keadaan berdasar suatu

peristiwa, pernyataan, atau ide yang dipahami. Hartono (2007: 7-10) berpendapat

bahwa pendekatan kontekstual didasarkan pada keyakinan seseorang akan tertarik

untuk mempelajari sesuatu apabila ia melihat makna dari apa yang dipelajarinya

itu. Berdasar pada Standar Isi Depdiknas (2007: 416), dengan mengajukan

masalah kontekstual, siswa secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep

matematika. Dan tugas utama guru menurut pendekatan kontekstual adalah

memberikan konteks yang bermakna sehingga siswa dapat mengasimilasi

kemudian mengakomodasi isi pelajaran dengan pengetahuannya (Hartono, 2007:

7-10).

Ada 8 prinsip yang ada pada pendekatan kontekstual menurut Hadi (2005)

dalam Hartono (2007: 7-10), yaitu:

1. hubungan yang bermakna,

2. pekerjaan yang berarti,

3. pengaturan belajar sendiri,

4. kolaborasi,

5. berpikir kritis dan kreatif,

6. pendewasaan individu,

7. pencapaian standar yang tinggi, dan

8. penilaian autentik.
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2.1.2.5  Pendekatan Konstruktivisme

Pendekatan Konstruktivisme adalah pendekatan belajar berdasar teori

belajar Piaget. Menurut Piaget (1981) dalam Adisusilo (2012: 9), ada 4 tahap

perkembangan kognitif pada anak, yaitu: (1) tahap sensorimotor yang terjadi sejak

anak lahir sampai berumur 2 tahun, (2) tahap praoperasi pada umur 2-7 tahun, (3)

tahap operasi konkret pada umur 7-11 tahun, dan (4) tahap operasi formal setelah

umur 11 tahun. Siswa sekolah dasar berada di ketiga, yaitu tahap operasi konkret.

Menurut Dahar (2011: 138), pada tahap ini anak mulai berpikir rasional, dimana

mereka memiliki pengetahuan logis yang dapat diterapkan pada masalah-masalah

konkret, bukan masalah-masalah abstrak. Hal tersebut juga dikemukakan oleh

Adisusilo (2012: 16),  yaitu anak sudah berpikir secara teratur dan terarah karena

dapat berpikir urut, mengklasifikasi sesuatu dengan baik, bahkan dapat

mengambil suatu kesimpulan atau dapat menemukan pengetahuan sendiri,

meskipun masih belum bisa memecahkan persoalan yang abstrak.

Proses klasifikasi dan membentuk kesimpulan sendiri diperlukan dalam

pendekatan konstruktivisme. Proses ini disebut juga proses asimilasi dan

akomodasi. Asimilasi adalah proses pengklasifikasian atau menempatkan masalah

kedalam persepsi individu yang sudah ada dalam pemikirannya. Sedangkan

akomodasi adalah proses membentuk skema atau pengetahuan baru berdasar

proses asimilasi (Adisusilo, 2012: 10).

Meskipun konstruktivisme dikenal sebagai pendekatan belajar berdasar teori

belajar Piaget, adapula konstruktivis baru yang memiliki perbedaan perspektif.

Pada perspektif Piaget, lebih fokus pada general logical capabilities, sedangkan

perspektif baru lebih fokus pada domain specific knowledge structures. Selain itu,

pada perspektif Piaget, kontruksi pengetahuan personal melalui interaksi

individual dengan lingkungan, sedangkan perspektif baru mengikutsertakan juga

proses sosial dalam konstruksi pengetahuannya (Dahar, 2011: 152).

Karakter utama belajar berdasar pendekatan konstruktivisme menurut

Mustaji dan Sugiarso (2005) dalam Hartono (2007: 7-8) adalah sebagai berikut.
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1. Belajar adalah proses aktif dan terkontrol yang makna/ kesimpulannya

dikontruksi oleh tiap individu.

2. Belajar adalah aktivitas sosial akibat dari kegiatan bersama yang memiliki

sudut pandang yang berbeda.

3. Belajar melekat dalam pembangunan suatu kegiatan yang dilakukan dengan

saling memberi saran kepada teman sebaya.

2.1.3  Hasil Belajar

2.1.3.1  Hakekat Belajar

Ada beberapa pengertian mengenai belajar yang dikutip dari blog carapedia.

CRONBACH: Belajar sebaik-baiknya adalah dengan mengalami
dan dalam mengalami itu menggunakan panca indranya. NOEHI
NASUTION: Belajar adalah suatu proses yang memungkinkan
timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku sebagai hasil
terbentuknya respon utama, dengan syarat bahwa perubahan atau
munculnya perilaku baru itu bukan disebabkan oleh adanya
kematangan atau adanya perubahan sementara karena suatu hal.
(http://carapedia.com/pengertian_definisi_belajar_menurut_para_a
hli_info499.html)

Dalam Standar Proses (2007: 29) dijelaskan bahwa belajar adalah perubahan

yang relatif permanen dalam kapasitas pribadi seseorang sebagai akibat

pengolahan atas pengalaman yang diperolehnya dan praktik yang dilakukannya.

Simanjuntak, dkk (1992) dalam Sari (2012) mengemukakan bahwa belajar adalah

proses mengubah atau memperbaiki tingkah laku melalui latihan, pengalaman,

dan kontak dengan lingkungan. Gagne (1984) dalam Dahar (2011: 3) menulis

tentang pengertian belajar, yaitu proses perubahan perilaku pada suatu organisasi

karena pengalaman. Fosnot (1989) dalam Adisusilo (2012: 180) mengemukakan

bahwa belajar bukanlah proses mengumpulkan sesuatu, melainkan menemukan

sesuatu. Menurut Airasian, dkk (2001: 98), belajar yang bermakna adalah apabila

ada usaha siswa dalam memahami pengalaman mereka sehingga dapat

mengkontruksi pengetahuan di dalamnya.

Dari beberapa penjelasan yang dikemukakan, peneliti memberikan

kesimpulan mengenai hakekat belajar. Belajar adalah proses yang dilakukan siswa

http://carapedia.com/pengertian_definisi_belajar_menurut_para_a
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untuk mendapat, mengetahui, dan memahami sesuatu melalui berbagai media

disekitarnya yang dapat mengubah dan menambah pengetahuan siswa tersebut.

2.1.3.2  Hasil Belajar

Ada beberapa pengertian mengenai hasil belajar. Seperti yang dikemukakan

Winkel (1989) dalam Mulyana (2012), bahwa hasil belajar merupakan prestasi

yang dicapai siswa dalam bentuk angka.

Menurut Sudjana (2012: 3) hasil belajar adalah perubahan tingkah laku

setelah siswa melakukan pengalaman belajar (proses belajar mengajar).

Suparno (1997) dalam Adisusilo (2012: 182) berpendapat hasil belajar yang

sebenarnya terjadi pada saat terjadi keraguan pada diri seseorang yang dapat

merangsang pemikiran lebih dalam, karena pada saat itu adalah situasi yang baik

untuk memacu orang tersebut belajar. Suparno menambahkan, hasil belajar

dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seseorang.

Ada 3 macam hasil belajar yang ditulis oleh Airasian, dkk (2001)

berdasarkan cara belajar.

1. Tiada aktivitas belajar. Siswa membaca pengetahuan secara sepintas dan

merasa yakin akan mampu menyelesaikan masalah/tes yang diberikan. Akan

tetapi dia hanya mampu menyebutkan sedikit pengetahuan dasar/luarnya saja.

Dia tidak mampu menyebutkan lebih dalam lagi pengetahuan tersebut. Apalagi

mendiagnosis pertanyaan esai. Siswa tersebut tidak terlalu memahami

pengetahuan yang diberikan. Pada intinya, dia tidak melakukan aktivitas

belajar.

2. Belajar menghafal. Pada dasarnya siswa dapat menjawab pertanyan-pertanyaan

yang diberikan, karena dia membaca dan menghafal sehingga mampu

mengingat seluruh pengetahuan. Akan tetapi pada saat diberi masalah yang

harus dianalisis, dia tidak bisa. Dia tidak dapat mentransfer pengetahuannya ke

hal yang baru.

3. Belajar yang bermakna. Siswa akan mampu menganalisis

pengetahuan/informasi yang diberikan karena dia tidak hanya

sepintas/menghafal saja dalam proses mentransfer pengetahuan yang diberikan,
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akan tetapi juga memaknai tiap pengetahuan tersebut sehingga dia paham dan

mampu menggunakan pengetahuan tersebut pada masalah-masalah baru.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan siswa

dalam mengimplementasikan pengetahuan setelah melakukan proses belajar yang

dapat diukur melalui tes/non-tes.

2.1.4 Pembelajaran Matematika Realistik Dapat Meningkatkan Hasil

Belajar

Penerapan pembelajaran matematika realistik pada mata pelajaran

matematika untuk kelas 4 sekolah dasar adalah pembelajaran yang memanfaatkan

lingkungan yang dapat dilihat atau dibayangkan oleh siswa dalam proses

pembelajaran untuk mempermudah siswa dalam mendapatkan pengetahuan

dengan bantuan guru. Dalam proses pembelajaran ini siswa akan dituntut untuk

secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran matematika

realistik yang terdiri dari 3 prinsip yaitu (1) guided reinvention, (2) didactical

phenomenology, dan (3) emergent models akan dipadukan untuk melihat

keberhasilan belajar siswa. Tiga prinsip ini dijabarkan menjadi langkah-langkah

inti dalam pembelajaran matematika realistik, yaitu memahami masalah

kontekstual, penjelasan masalah, penyelesaian masalah, membandingkan dan

mendiskusikan jawaban, serta menyimpulkan pembelajaran.

Guru akan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebelum proses

pembelajaran berlangsung. Kegiatan pembelajaran dalam RPP ini terdiri dari

beberapa tahap yaitu kegiatan awal, kegiatan inti (Eksplorasi, Elaborasi, dan

Konfirmasi), dan kegiatan penutup. Di dalam kegiatan inti inilah langkah-langkah

yang berdasar dari prinsip pembelajaran matematika realistik akan diterapkan.

2.1.4.1  Langkah-langkah Pembelajaran Matematika Realistik

Langkah-langkah pembelajaran matematika menggunakan metode realistik

menurut Zulkardi (2002) dalam Hartono (2007: 7-20) yaitu:

1. Persiapan. Guru tidak hanya menyiapkan masalah kontekstual, tetapi juga

harus benar-benar memahami masalah dan memiliki berbagai macam cara

penyelesaian yang mungkin akan ditempuh siswa.
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2. Pembukaan. Pada bagian ini siswa diperkenalkan dengan strategi

pembelajaran yang dipakai dan diperkenalkan kepada masalah dari dunia

nyata. Kemudian siswa diminta untuk memecahkan masalah tersebut dengan

cara mereka sendiri.

3. Proses pembelajaran. Siswa mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan

masalah sesuai dengan pengalamannya, dapat dilakukan secara individu

maupun kelompok. Kemudian setiap siswa atau kelompok mempresentasikan

hasil kerjanya dan yang lain memberi tanggapan terhadap hasil kerja. Guru

mengamati proses diskusi kelas dan memberi tanggapan sambil mengarahkan

siswa untuk mendapatkan cara terbaik dalam penyelesainnya.

4. Penutup. Setelah mencapai kesepakatan tentang cara terbaik melalui diskusi

kelas, siswa diajak menarik kesimpulan dari pelajaran saat itu. Pada akhir

pembelajaran siswa harus mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk

matematika formal.

Berdasar langkah pembelajaran tersebut, peneliti akan melakukan

pembelajaran dengan cara sebagai berikut.

1. Guru menyiapkan masalah kontektual. Dalam hal ini masalah kontektual

yang digunakan peneliti berupa bangun-bangun ruang yang diketahui oleh

siswa.

2. Guru menjelaskan masalah kontektual yang berupa contoh bangun ruang.

Penjelasan tidak boleh berlebihan agar siswa dapat berimajinasi lebih luas

sehingga diharapkan mendapat banyak cara dalam penyelesaian masalah.

Penjelasan terbatas pada nama bangun ruang tersebut.

3. Siswa secara berkelompok menyelesaikan masalah sesuai dengan

kemampuan mereka. Beri mereka ruang untuk berimajinasi dalam

merepresentasikan masalah.

4. Kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil kerja di depan

kelompok lain, dan yang lain memberi tanggapan. Guru ikut mengamati dan

mencatat hasil kerja kerja kelompok.

5. Guru bersama dengan siswa menyimpulkan cara terbaik untuk menyelesaikan

masalah.
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Berikut ini adalah pengaplikasian pembelajaran matematika realistik sesuai

dengan tahap eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi (EEK).

Tabel 2.2  Penerapan Pembelajaran Matematika Realistik dalam EEK

Tahap Kegiatan

Pendahuluan 1. Ramah tamah dengan siswa (salam, presensi).

2. Menjelaskan materi yang akan dipelajari.

3. Menjelaskan indikator yang harus dicapai.

4. Menjelaskan rencana kegiatan tentang materi dan

indikator.

Eksplorasi 1. Memperlihatkan masalah kontekstual berupa

macam-macam benda yang berbentuk kubus dan

balok.

2. Bertanya kepada siswa apa saja yang diketahui dari

bangun tersebut.

3. Guru mencatat pendapat siswa.

Elaborasi 1. Guru menjelaskan tentang nama bangun ruang

tersebut. Kemudian guru memberikan masalah

kepada siswa tentang sifat, persamaan, perbedaan,

dan contoh benda di kelas atau di lingkungan mereka

yang sesuai dengan kubus dan balok.

2. Siswa secara berkelompok menyelesaikan masalah

tersebut.

3. Tiap kelompok secara bergantian mempresentasikan

hasil kerja di depan kelompok lain, dan yang lain

memberi tanggapan. Guru ikut mengamati dan

mencatat hasil kerja peserta didik.

Konfirmasi Guru bersama dengan siswa menyimpulkan cara terbaik

untuk menjawab masalah tersebut.

Penutup Peserta didik diberi tes untuk mengetahui seberapa
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dalam pengetahuan mereka mengenai kubus dan balok.

2.2  Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Dibawah ini adalah hasil penelitian yang relevan dengan penelitian

“Penerapan Pembelajaran Matematika Realistik Untuk Meningkatkan Hasil

Belajar Matematika Siswa Kelas 4 SD Negeri Genuk 1 Kecamatan Ungaran Barat

Semester II Tahun 2012/2013”.

1. “Pengaruh Penggunaan Pembelajaran Matematika Realistik Terhadap Hasil

Belajar Matematika Bangun Ruang Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Salatiga

06 Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012” oleh Vita Permata Sari yang

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif penggunaan pembelajaran

matematika realistik terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dapat ditunjukkan

dengan rata-rata nilai kelompok eksperimen yang lebih tinggi dibanding

kelompok kontrol. Sebelum diberikan perlakuan, diperoleh rata-rata kelas

sebesar 54,11 pada kelompok eksperimen, dan menjadi 85,54 setelah

diberikan perlakuan. Sedangkan pada kelompok kontrol, diperoleh rata-rata

62.31 sebelum diberikan perlakuan, dan menjadi 79,04 setelah diberikan

pembelajaran dengan metode konvensional.

2. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Menggunakan Alat Peraga

Bangun Datar Berdasar Prinsip Pembelajaran Matematika Realistik Siswa

Kelas V Semester II SDN Mangunsari 06 Salatiga” oleh Nurinayah yang

menunjukkan adanya peningkatan rata-rata kelas setelah diberi tindakan kelas

menggunakan pembelajaran matematika realistik, yaitu 84,14 pada siklus 1

dan 85,14 pada siklus 2.

3. “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” oleh

Sutrini menunjukkan bahwa pembelajaran matematika realistik dapat

meningkatkan hasil belajar matematika dengan hasil rata-rata awal 65,86

menjadi 73,33 pada siklus I dan 81,44 pada siklus II.

2.3  Kerangka Berpikir
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Penelitian akan menggunakan pembelajaran matematika realistik untuk

membuktikan adanya peningkatan hasil belajar siswa kelas 4. Selain itu, dengan

menggunakan pembelajaran matematika realistik, siswa akan tertantang dan

memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi dalam belajar matematika.

Berdasarkan teori pembelajaran matematika realistik, pengalaman nyata

atau hal real dapat berupa cerita, alat peraga, gambar, permainan, atau sesuatu

sejauh bentuk-bentuk tersebut masih dapat dibayangkan oleh siswa. Proses belajar

ini akan membuat siswa menjadi lebih aktif serta memiliki rasa keingintahuan

yang tinggi, sehingga proses belajar lebih bermakna dan dapat meningkatkan hasil

belajar mereka. Beberapa langkah-langkah inti dalam pembelajaran matematika

realistik, adalah memahami masalah kontekstual, penjelasan masalah,

penyelesaian masalah, membandingkan dan mendiskusikan jawaban, serta

menyimpulkan pembelajaran. Berikut ini adalah bagan dari kerangka berpikir.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Pra
Tindakan

Tindakan

Hasil
Akhir

Guru belum menggunakan
Pembelajaran Matematika
Realistik di kelas

Pembelajaran siklus 1 dan
siklus 2 diberi
permasalahan berupa ciri-
ciri dan jaring-jaring
bangun ruang sederhana,
yaitu kubus dan balok
dengan alat peraga yang
memanfaatkan bangun di
sekitar siswa.
Harapan:
siswa lebih aktif serta
memiliki rasa
keingintahuan yang tinggi,
sehingga proses belajar
lebih bermakna dan dapat
meningkatkan hasil belajar
mereka.

Diduga hasil belajar siswa
kelas 4 pada mata pelajaran
Matematika mengalami
peningkatan.

Guru telah menggunakan
pembelajaran matematika
realistik

Hasil belajar siswa belum
maksimal

Guru menggunakan
pembelajaran matematika
realistik
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2.4  Hipotesis Tindakan

Hipotesis pada Penelitian Tindakan Kelas ini adalah penerapan

pembelajaran matematika realistik diduga dapat meningkatkan hasil belajar

matematika dan terdapat proses pembelajaran matematika realistik siswa kelas 4

SD Negeri Genuk 1 Kecamatan Ungaran Barat.


