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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori
2.1.1. Mata Pelajaran Matematika
2.1.1.1. Pengertian Matematika

Pembelajaran Matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada
peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik
memperoleh kompetensi tentang bahan Matematika yang dipelajari (Gatot Muhsetyo,2007:
1.26). Salah satu komponen yang menentukan ketercapaian kompetensi adalah
penggunaan strategi pembelajaran Matematika, yang sesuai dengan; (1) topik yang
sedang dibicarakan, (2) tingkat perkembangan intelektual peserta didik, (3) prinsip dan
teori belajar, (4) keterlibatan aktif peserta didik, (5) keterkaitan dengan kehidupan peserta
didik sehari-hari, dan (6) pengembangan dan pemahaman penalaran matematis. Tujuan
Pembelajaran Matematika di SD menurut Kurikulum KTSP SD/MI 2006 adalah agar
peserta didik dapat; (1) Memahami konsep Matematika menjelaskan keterkaitan antara
konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat dan efisien dan
tepat dalam pemecahan masalah; (2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat
melakukan manipulasi Matematika; (3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan
memahami masalah, merancang model Matematika menyelesaikan model dan
menafsirkan solusi yang tepat; (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 terhadap matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam
pemecahan masalah.

Nyimas Aisyah (2007: 83) hakekat pembelajaran Matematika yang menekankan
penguasaan konsep dan algoritma disamping kemampuan memecahkan masalah dan
mengacu juga kepada prinsip-prinsip mempelajari matematika sebagai berikut:
a. Materi Matematika disusun menurut urutan tertentu atau topik matematika didasarkan

pada sub topik tertentu.
b. Seorang siswa dapat memahami suatu topik Matematika jika ia telah memahami sub

topik pendukung atau prasyaratnya.
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c. Perbedaan kemampuan antarsiswa dalam mempelajari atau memahami suatu
masalah ditentukan oleh perbedaan penguasaan sub topik prasyaratnya.

d. Penguasaan topik baru oleh seseorang siswa tergantung pada topik sebelumnya.
Matematika terjemahan dari mathematic. Namun arti atau definisi yang tepat dari

Matematika tidak dapat diterapkan secara eksak (pasti) dan singkat. Definisi matematika
semakin lama semakin sukar untuk dibuat karena cabang-cabang matematika semakin
bertambah dan makin bercampur satu sama lainnya.

James dan James (dalam Rusffendi, 1992 : 27) mengatakan bahwa Matematika
adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep yang
saling berhubungan satu sama lainnya dengan jumlah yang banyknya terbagi dalam tiga
bidang yaitu aljabar, analisis dan geometri. Sedangkan menurut Jhonson dan Rissing
(dalam Rusffendi 1992 : 28) matematika adalah pola piker, pola mengorganisasikan
pembuktian yang logika; matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang
didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat, representasinya dengan simbol dan padat.

Menurut Jhoson dan Myklebust (dalam MulyonoAbdurrahman, 2003 : 252)
Matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan
hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan sedangkan teoritisnya adalah untuk
memudahkan berpikir.

Matematika merupakan bidang studi yang dipelajari oleh semua siswa dari SD
hingga SMA dan bahkan juga sampai perguruan tinggi. Ada banyak alasan tentang
perlunya siswa belajar Matematika. Cornelius (dalam MulyonoAbdurrahman, 2003 : 253)
mengemukakan lima alasan perlunya belajar Matematika karena Matematika merupakan
a. Sarana berpikir yang jelas dan logis.
b. Sarana untuk memecahkan masalah sehari-hari.
c. Sarana mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman.
d. Sarana untuk mengembangkan kreativitas.
e. Sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika,
pola pikir dan bahasa simbolis yang berfungsi praktisnya untuk mengekspresikan
hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan sedangkan teoritisnya adalah untuk
memudahkan berpikir yang terbagi dalam tiga bidang yaitu aljabar, analisis, dan geometri.



12

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pembelajaran Matematika adalah usaha
sadar guru untuk membantu siswa dalam belajar Matematika agar tercipta komunikasi
Matematika yang baik sehingga mengubah sikap dan pola pikir siswa yang sering merasa
bahwa Matematika adalah pelajaran yang sulit. Serta berusaha mendekatkan pembelajaran
Matematika kearah yang lebih baik.
2.1.1.2. Tujuan Matematika

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 mata pelajaran
Matematika bertujuan agar siswa dapat memiliki kemampuan sebagai berikut :
a. Memahami konsep, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan

konsep atau alogaritma, secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam memecahkan
masalah;

b. Menggunakan penalaran pada pola ddan sifat, melakuan manipulasi dan membuat
generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan pernyataan Matematika;

c. Mencegah masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah merancang
model Matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan Matematika;

d. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk
memperjelas keadaan atau masalah;

e. Memiliki sikap menghargai kegunaan Matematika dalam kehidupan, yaitu mamiliki
rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari Matematika, serta sikap ulet
dan percaya diri dalam pemecahan masalah.

2.1.1.3. Ruang Lingkup Matematika
Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada mata pelajaran

matematika pada satuan pendidikan SD / MI meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
a. Bilangan.
b. Geometri dan pengukuran.
c. Pengolahan data.

Standar kompetensi (SK) adalah kualifikasi minimal peserta didik yang
menggambarkan penguasaan pengetahuan minimal, sikap, dan keterampilan yang
diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran.
Standar Kompeteni (SK) disusun berdasarkan kata kerja operasional yang dapat terukur
dan teramati. Setiap Standar Kompetensi (SK) dijabarkan menjadi beberapa kompetensi
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dasar (KD). Kompetensi Dasar (KD) adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai
peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator
kompetensi dalam suatu pelajaran. Kompetensi Dasar ( KD) disusun dengan kata kerja
operasional yang dapat terukur dan teramati.

Untuk mata pelajaran Matematika Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang
ditetapkan untuk kelas 2 pada semester II juga disusun berdasarkan kriteria pemilihan kata
kerja operasional  yang dapat terukur dan teramati. Dan Standar Kompetensi dijabarkan
dalam beberapa Kompetensi Dasar.

Ruang lingkup mata pelajaran Matematika kelas 2 Sekolah Dasar pada semester II
dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Matematika

Kelas 2 SD Semester II

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Bilangan

3. Melakukan perkalian dan
pembagian bilangan
sampai dua angka

3.1   Melakukan perkalian bilangan yang hasilnya
bilangan dua angka

3.2   Melakukan pembagian bilangan dua angka

3.3   Melakukan operasi hitung campuran

Geometri dan Pengukuran

4. Mengenal unsur-unsur
bangun datar sederhana

4.1   Mengelompokkan bangun datar

4.2   Mengenal sisi-sisi bangun datar

4.3   Mengenal sudut-sudut bangun datar
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2.1.2. Hasil Belajar
2.1.2.1. Pengertian Hasil Belajar

Sebelum diuraikan mengenai hasil belajar, perlu diketahui terlebih dulu prasyarat
yang diperlukan dalam belajar menurut Slameto ( 2003:27) adalah sebagai berikut :
a. Dalam belajar setiap siswa harus di usahakan partisipasi aktif, meningkatkan minat

dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional.
b. Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motifasi yang kuat untuk

mencapai tujuan instruksional.
c. Belajar perlu lingkungan yang menantang di mana akan dapat mengembangkan

kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan efektif.
d. Belajar perlu adanya interaksi siswa dengan lingkungan.

Prinsip dalam belajar memiliki beberapa sudut pandang di antaranya belajar harus
ada partisipasin aktif dari siswa dan juga motifasi yang kuat dari dalam diri siswa dan juga
dari luar siswa.hasil belajar memiliki peran penting dalam proses belajar
mengajar.penilaian hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru tentang
kemajuan belajar dalam upaya mencapai tujuan belajar melalui berbagai kegiatan belajar
mengajar. Pengertian hasil dalam KBBI adalah sesuatu yang diadakan,dibuat ,dijadikan
oleh usaha. Belajar adalah usaha sadar yang dilakukan individu untuk memahami
sesuatau melalui berbagai prosedur latihan dan pengalaman sehingga menghasilkan
kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, dan pengertian.

Menurut Oemar Hemalik (2006: 14) hasil belajar akan terjadi perubahan tingkah laku
pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu dan dari tidak mengerti menjadi tahu dan
mengerti. Sudjana dalam Padmono (2002: 37) menyatakan hasil belajar adalah
kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa atau mahasiswa setelah ia menerima
pengalaman belajarnya. Belajar dan mengajar sebagai suatu proses mengandung tiga
unsur yang dapat dibedakan, yakni tujuan pengajaran (instruksional), pengalaman
(proses) belajar-mengajar, dan hasil belajar. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah
perubahan tingkah laku yang dinginkan pada diri siswa. Tingkah laku sebagai hasil belajar
dalam pengertian yang luas mencangkup bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris. Dapat
diartikan juga bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa
setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Nana Sudjana, 2011: 2).
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Dengan demikian, hasil belajar menunjukkan perubahan dari sebelum pengalaman
belajar dengan setelah menerima pengalaman yang berupa penambahan, peningkatan,
penyempurnaan perilaku. Perubahan perilaku pada penyelenggaraan pendidikan di
Indonesia dengan menggunakan Taksonomi Bloom adalah terdiri dari 3 ranah yaitu efektif,
kognitif, dan psikomotorik. Dengan demikain pengertian hasil belajar adalah sesuatu yang
diadakan atau dibuat yang dilakukan individu untuk memahami sesuatu melalui berbagai
prosedur latihan dan pengalaman sehingga menghasilkan kecakapan, sikap, kebiasaan,
kepandaian dan pengertian.

Belajar dan mengajar sebagai suatu proses mengandung tiga unsur yang dapat
dibedakan, yakni tujuan pengajaran (instruksional), pengalaman (proses) belajar-
mengajar, dan hasil belajar. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah
laku yang dinginkan pada diri siswa. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian
yang luas mencangkup bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris. Dapat diartikan juga
bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia
menerima pengalaman belajarnya (Nana Sudjana, 2011: 2).

Di dalam proses belajar mengajar, hasil belajar mengajar merupakan salah satu
bentuk atau bukti keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi atau tujuan
pembelajaran yang telah ditentukan, sehingga siswa memiliki kemampuan setelah
mengikuti proses dan kegiatan belajar. Dimyati dan Mudjiono (2002: 3-4) menyatakan
bahwa hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak
mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar.
Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar.

Ngalim Purwanto (2009) menjelaskan arti hasil belajar dengan memahami dua
kata yang membentuknya, yaitu hasil dan belajar. Pengertian hasil (product) menunjukan
pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang
mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Sedangkan pengertian belajar adalah
aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang
menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Disimpulkan bahwa pengertian dari hasil belajar adalah suatu perolehan akibat
dilakukannya suatu aktivitas mental/ psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan
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lingkungan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan,
dan sikap, dan juga tingkag laku siswa.
2.1.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Telah dipaparkan pada pengertian hasil belajar, belajar adalah proses yang
menimbulkan terjadinya suatu perubahan atau pembaharuan dalam tingkah laku atau
kecakapan seseorang. Berhasil atau tidaknya belajar itu tergantung pada bermacam-
macam faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dibedakan menjadi dua
golongan:
a. Faktor yang ada pada diri sendiri atau faktor individual

Yang termasuk faktor individual yaitu: faktor kematangan/pertumbuhan, kecerdasan,
latihan, motivasi, dan faktor pribadi.

b. Faktor yang ada di luar individu atau faktor sosial
Faktor sosial antara lain: Faktor keluarga/keadaan rumah tangga, guru dan cara
mengajarnya, alat-alat yang digunakan dalam mengajar, lingkungan dan
kesempatan yang tersedia dan motivasi sosial Oemar Hamalik (2003 : 102)
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses hasil belajar menurut Ngalim Purwanto

(2004 : 102) adalah sebagai berikut:
a. Faktor dari luar, ada dua yaitu lingkungan dan instrumental
1) Lingkungan yang terdiri dari lingkungan alam dan lingkungan sosial siswa.
2) Instrumental, meliputi: (1) kurikulum atau bahan pengajaran; (2) guru atau pengajar;

(3)sarana dan fasilitas; (4) administrasi/manajemen.
b. Faktor dari dalam
1) Fisiologi, meliputi kondisi fisik siswa dan kondisi panca indera siswa.
2) Psikologi, yaitu bakat, minat, kecerdasan, motivasi, kemampuan kognitif siswa.

Dari uraian di atas, dapat disimpukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi
belajar ada dua yaitu, faktor dari luar diri siswa (faktor sosial) yang meliputi faktor keluarga
siswa/lingkungan siswa tinggal, cara guru mengajar, alat yang digunakan guru dalam
mengajar/saran dan fasilitas dan faktor dari dalam diri siswa (faktor individual) meliputi
kondisi fisik dan psikolog siswa.



17

Faktor-faktor tersebut harus diperhatikan dan dijadikan bahan pertimbangan untuk
perbaikan pembelajaran yang akan dilakukan. Sehingga dapat dirancang metode dan
strategi guru dalam mengajar di kelas.

2.1.3. Pembelajaran Matematika Realistik
2.1.3.1. Pengertian Pembelajaran Matematika Realistik

Pembelajaran Matematika Realistik merupakan sebuah pembelajaran Matematika
yang dikembangkan sejak tahun 1971 oleh sekelompok ahli Matematika dari Freudenthal

Institute, Utrecht University di Negeri Belanda. Pembelajaran ini di dasarkan pada
anggapan Hans Freudenthal bahwa Matematika adalah kegiatan manusia.

Menurut pembelajaran ini, kelas Matematika bukan tempat memindahkan
Matematika dari guru ke siswa, melainkan tempat siswa menemukan kembali ide dan
konsep Matematika melalui eksplorasi masalah-masalah nyata.

Dalam pembelajaran Matematika dengan penerapan Realistic Mathematic

Education (RME) itu diharapkan siswa dapat menemukan sendiri konsep Matematika yang
dipelajari. Pembelajaran diawali dengan hal-hal yang konkrit berupa permasalahan yang
dapat dibayangkan oleh siswa, selanjutnya dengan hal-hal semi konkrit berupa gambar-
gambar, denah ataupun grafik, dan pada akhirnya menuju pada konsep pembelajaran
yang akan diberikan kepada siswa berupa lambang-lambang.

Terdapat lima prinsip utama dalam kurikulum Matematika realistik, yaitu:
a. Menggunakan konteks yang real terhadap siswa sebagai titik awal untuk belajar
b. Menggunakan model sebagai suatu jembatan antar real dan abstrak yang membantu

siswa belajar matematika pada level abtrak yang berbeda
c. Menggunakan produksi/kontribusi siswa sendiri atau strategi sebagai hasil dari mereka

“doing mathematics”
d. Interaksi antara siswa dengan guru merupakan hal yang mendasar dalam RME
e. Terintegrasi dengan topik lainnya (Intertwinment).

Kelima prinsip belajar ( dan mengajar ) menurut filosofi realistik yang menjiwai setiap
aktivitas pembelajaran matematika. Dalam pengembangan pembelajaran realistik, yang
pada umumnya menggunakan pembelajaran developmental research, Freudenthal (1991)
menjelaskan bahwa developmental research adalah pengalaman proses siklis dari
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pengembangan dan penelitian secara sadar, kemudian dilaporkannya secara jelas.
Pengalaman ini kemudian dapat di transfer kepada yang lain menjadi seperti pengalaman
sendiri. Dalam proses pengembangan bahan ajar dengan pembelajaran realistik
disampaikan menggunakan developmental research, dengan dua karakteristik yaitu :
percobaan berfikir dan implementasi pembelajaran.

Karakteristik Pembelajaran Matematika Realistik adalah menggunakan konteks
dunia nyata, model-model, produksi dan konstruksi siswa, interaktif, dan keterkaitan
(intertwinment) (Treffers,1991;Van den Heuvel-Panhuinzen,1998).

Ciri-ciri Pembelajaran Matematika realistik adalah :
a. Menggunakan konteks yang nyata bagi siswa sebagai titik –titik awal pembelajaran.
b. Menggunakan contoh atau model sebagai jembatan antara nyata dan abstrak, yang

membantu siswa belajar pada tingkatan abstraksi yang berbeda.
c. Menggunakan hasil dan konstruksi siswa sendri, yaitu siswa yang diberi kesempatan

untuk menemukan konsep-konsep Matematika, di bawah bimbingan guru.Membawa
siswa dari tingkat informal ke tingkat formal.

d. Terjadi interaksi yang baik antara guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa.
Meskipun pembelajaran terfokus pada siswa.

e. Hubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu lain dan soal-soal yang
bermakna dalam dunia nyata.

Beberapa karakteristik Pembelajaran Matematika Realistik menurut Suryanto
(dalam Nyimas Aisyah, 2007: 77) adalah sebagai berikut:
a. Masalah kontekstual yang realistik digunakan untuk memperkenalkan ide dan konsep

Matematika pada siswa.
b. Siswa menemukan kembali ide, konsep, prinsip atau model matematika melalui

pemecahan masalah kontekstual yang realistik dengan bantuan guru atau temannya.
c. Siswa diarahkan untuk mendiskusikan penyelesaian terhadap masalah yang mereka

temukan (yang biasanya ada yang berbeda, baik cara menemukannya maupun
hasilnya).

d. Siswa merefleksikan apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dihasilkanbaik hasil
kerja mandiri maupun hasil kerja diskusi.
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e. Siswa dibantu untuk mengaitkan beberapa isi pelajaran Matematika yang memang ada
hubungannya.

f. Siswa diajak mengembangkan, memperluas atau meningkatkan hasil-hasil dari
pekerjaannya agar menemukan konsep atau prinsip Matematika yang lebih rumit.

g. Matematika dianggap sebagai kegiatan bukan sebagai produk jadi atau hasil siap
pakai. Mempelajari Matematika sebagai kegiatan paling cocok dilakukan melalui
learning by doing (belajar dengan mengerjakan).

Menurut Nyimas Aisyah (2007: 77) beberapa hal yang perlu dicatat dari karakteristik
Pembelajaran Matematika Realistik diatas adalah bahwa Pembelajaran Matematika
Realistik:
a. Termasuk “cara belajar siswa aktif“ karena pembelajaran Matematika dilakukan melalui

“belajar dengan mengerjakan”.
b. Termasuk pembelajaran yang berpusat pada siswa karena mereka memecahkan

masalah dari dunia mereka sesuai dengan potensi mereka, sedangkan guru hanya
berperan sebagai fasilitator.

c. Termasuk pembelajaran dengan penemuan terbimbing karena siswa dikondisikan
untuk menemukan kembali konsep dari prinsip Matematika.

d. Termasuk pembelajaran kontekstual karena titik awal pembelajaran Matematika adalah
masalah kontekstual, yaitu masalah yang diambil dari dunia siswa.

e. Termasuk pembelajaran kontrukstIIisme karena siswa diarahkan untuk menemukan
sendiri pengetahuan Matematika mereka dengan memecahkan masalah dan diskusi.

Menurut Suyatno (2009: 61) Realistic Mathematics Education (RME) memiliki pola
guided reinvention dalam mengkonstruksi konsep aturan melalui process of

mathematization, yaitu matematika horisontal (fakta, konsep, prinsip, algoritma aturan
untuk digunakan dalam menyelesaikan persoalan proses dunia) dan vertikal (reorganisasi

matematik) melalui proses dalam dunia rasio, pengembangan matematika).
Menurut Asep Jihad (2008: 150) dalam pelaksanaan Pembelajaran

a. Penggunaan konteks, sebagai sumber belajar dalam menemukan kembali (reinvention)
ide Matematika dan secara bersamaan menerapkan ide tersebut.

b. Menggunakan model produksi dan kontruksi siswa.
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c. Menolak proses yang mekanistik, saling terlepas dan tak bermakna prosedur rutin, dan
sering bekerja individual.

d. Siswa bukan penerima informasi, tetapi subyek aktif dalam reinvention.

e. Menggunakan berbagai teori belajar yang relevan dan saling terkait.
Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa secara prinsip

Pembelajaran Matematika Realistik merupakan gabungan dari pendekatan kontrukivisme
dan pendekatan kontekstual dalam arti memberi kesempatan kepada siswa untuk
membentuk sendiri pemahaman mereka tentang ide dan konsep Matematika melalui
penyelesaian masalah dunia nyata. Dan siswa dihadapkan pada situasi nyata seperti pada
permasalahan konstektual yang disampaikan.

Langkah-langkah dalam Pembelajaran Matematika Realistik menurut Suryanto
(2007) adalah:
a. Persiapan

1) Menentukan masalah konstektual yang sesuai dengan pokok bahasan yang akan
diajarkan

2) Mempersiapkan model atau alat peraga yang dibutuhkan
b. Pembukaan

1) Memperkenalkan masalah konstektual kepada siswa
2) Meminta siswa menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri

c. Proses Pembelajaran
1) Memperhatikan kegiatan siswa baik secara individu maupun kelompok.
2) Memberi bantuan jika diperlukan
3) Memberi kesempatan kepada siswa untuk menyajikan hasil kerja mereka dan

mengomentari hasil kerja temannya
4) Mengarahkan siswa untuk mendapatkan strategi terbaik untuk menyelesaikan

masalah.
5) Mengarahkan siswa untuk menemukan aturan atau prinsip yang bersifat umum

d. Penutup
1) Mengajak siswa menarik kesimpulan tentang apa yang telah mereka lakukan dan

pelajari.
2) Memberi evaluasi berupa soal matematika dan pekerjaan rumah
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2.1.3.2. Kelebihan Pembelajaran Matematika Realistik
Kelebihan Pembelajaran Matematika Realistik antara lain :

a. Karena membangun sendiri pengetahuannya, maka siswa tidak pernah lupa.
b. Suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan realitas

kehidupan, sehingga siswa tidak cepat bosan untuk belajar Matematika.
c. Siswa merasa dihargai dan semakin terbuka, karena sikap belajar siswa ada

nilainya.
d. Memupuk kerjasama dalam kelompok.
e. Melatih mental dan keberanian peserta didik karena peserta didik selalu diminta

untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
f. Melatih siswa untuk terbiasa berfikir dan mengemukakan pendapat.
g. Memupuk rasa saling percaya dan menghargai pendapat orang lain.
h. Mendidik budi pekerti.
2.1.3.3. Kekurangan Pembelajaran Matematika Realistik

Kekurangan Pembelajaran Matematika Realistik adalah:
a. Membutuhkan pemikiran tingkat tinggi, mungkin akan kesulitan bila diterapkan di

kelas rendah.
b. Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat karena tingkat keegoisan siswa

kelas rendah masih tinggi dibandingkan anak usia kelas tinggi.
c. Membutuhkan waktu yang lama dalam prosesnya.
d. Memerlukan bimbingan khusus kepada anak yang lambat belajar.
e. Kecenderungan anak untuk mempertahankan pendapatnya sendiri dan sulit untuk

menerima pendapat teman lain.
2.1.4. Siswa Kelas 2 SD
2.1.4.1. Karakteristik Siswa Kelas 2 SD

Peserta didik yang berada pada sekolah dasar kelas satu, dua, dan tiga berada
pada rentangan usia dini. Pada usia tersebut seluruh aspek perkembangan kecerdasan
seperti IQ, EQ, dan SQ tumbuh dan berkembang sangat luar biasa. Pada umumnya
tingkat perkembangan masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan (holistik) serta
mampu memahami hubungan antara konsep secara sederhana. Proses pembelajaran
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masih bergantung kepada objek-objek konkrit dan pengalaman yang dialami secara
langsung.

Anak yang berada di kelas awal SD adalah anak yang berada pada rentangan usia
dini. Masa usia dini ini merupakan masa yang pendek tetapi merupakan masa yang sangat
penting bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, pada masa ini seluruh potensi yang
dimiliki anak perlu didorong sehingga akan berkembang secara optimal. Karakteristik
perkembangan anak pada kelas satu, dua dan tiga SD biasanya pertumbuhan fisiknya
telah mencapai kematangan, mereka telah mampu mengontrol tubuh dan
keseimbangannya. Mereka telah dapat melompat dengan kaki secara bergantian, dapat
mengendarai sepeda roda dua, dapat menangkap bola dan telah berkembang koordinasi
tangan dan mata untuk dapat memegang pensil maupun memegang gunting. Selain itu,
perkembangan sosial anak yang berada pada usia kelas awal SD antara lain mereka telah
dapat menunjukkan keakuannya tentang jenis kelaminnya, telah mulai berkompetisi
dengan teman sebaya, mempunyai sahabat, telah mampu berbagi, dan mandiri.
Perkembangan emosi anak usia 6-8 tahun antara lain anak telah dapat mengekspresikan
reaksi terhadap orang lain, telah dapat mengontrol emosi, sudah mampu berpisah dengan
orang tua dan telah mulai belajar tentang benar dan salah. Untuk perkembangan
kecerdasannya anak usia kelas awal SD ditunjukkan dengan kemampuannya dalam
melakukan seriasi, mengelompokkan obyek, berminat terhadap angka dan tulisan,
meningkatnya perbendaharaan kata, senang berbicara, memahami sebab akibat dan
berkembangnya pemahaman terhadap ruang dan waktu (KTSP; 2006)
2.1.4.2. Konsepsi Tentang Siswa dalam Pembelajaran Matematika Realistik

Menurut Hadi (2005) dalam Pembelajaran Matematika Realistik, siswa dipandang
sebagai individu (subjek) yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagai hasil
interaksinya dengan lingkungan. Selanjutnya, dalam pendekatan ini diyakini pula bahwa
siswa memiliki potensi untuk mengembangkan sendiri pengetahuannya, bila diberi
kesempatan mereka dapat mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mereka
tentang matematika. Melalui eksplorasi berbagai masalah, baik masalah kehidupan sehari-
hari maupun masalah Matematika, siswa dapat merekonstruksi kembali temuan-temuan
dalam bidang Matematika. Jadi, berdasarkan pemikiran ini konsepsi siswa dalam
pendekatan ini adalah sebagai berikut:
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a. Siswa memiliki seperangkat konsep alternatif tentang ide-ide Matematika yang
mempengaruhi belajar selanjutnya.

b. Siswa memperoleh pengetahuan baru dengan membentuk pengetahuan itu untuk
dirinya sendiri.

c. Siswa membentuk pengetahuan melalui proses perubahan yang meliputi
penambahan, kreasi, modifikasi, penghalusan, penyususnan kembali, dan
penolakan.

d. Siswa membangun pengetahuan baru untuk dirinya sendiri dari beragam
pengalaman yang dimilikinya.

e. Siswa memiliki kemampuan untuk memahami dan mengerjakan Matematika tanpa
memandang ras, budaya, dan jenis kelamin.
Jadi dalam penelitian ini siswa kelas 2 SD dilihat dari karakteristik dan konsepsi

tentang siswa pada Pembelajaran Matematika Realistik dipandang memiliki potensi untuk
mengembangkan pengetahuannya dan merekonstruksi kembali temuan-temuan dalam
bidang Matematika yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kecerdasan anak usia
dini. Dengan proses pembelajaran masih bergantung kepada objek-objek konkrit dan
pengalaman yang dialami secara langsung.

2.2. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan
Hasil penelitian yang relevan merupakan sistematika tentang hasil-hasil penelitian

yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang sesuai dengan subtansi yang diteliti. Penelitian
yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah :
1. Penelitian yang dilakukan oleh Asmi Widyaningsih (2010), yang berjudul ”Upaya

Peningkatan Hasil Belajar Matematika tentang Perkalian dan Pembagian pada Kelas
2 SD N Jumantoro Tahun Pelajaran 2009/2010”. Penelitian tentang pembelajaran
Perkalian dan Pembagian dengan PMRI menggunakan media benda yang lebih
konkret contohnya apel, kue,dsb terbukti dapat meningkatkan hasil belajar sebanyak
78% pada siklus pertama dan meningkat sebanyak 84% pada siklus kedua.

2. Penelitian yang dilakukan Jumriati (2010), yang berjudul Implementasi pembelajaran
Matematika yang berorientasi pada pandangan realistik untuk meningkatkan
kemampuan matematika siswa kelas V SD. Inpres Lajari melalui Pendidikan
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Matematika Realistik (PMR), mengemukakan bahwa melalui Pembelajaran
Matematika Realistik pada penjumlahan pecahan, hasil belajar siswa kelas V SD
Inpres Lajari  dapat ditingkatkan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rejeki (2012) yang berjudul “Efektivitas
Pembelajaran Dengan Penerapan Pembelajaran Matematika Realistik Ditinjau Dari
Aktivitas Dan Pemahaman Konsep Matematis (Studi pada Siswa Kelas V SD Al-
Azhar 1 Wayhalim Bandar Lampung Semester Genap Tahun Pelajaran 2011/2012)”,
menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan
Penerapan Pembelajaran Matematika Realistik lebih tinggi daripada aktivitas belajar
siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional dan pemahaman konsep matematis
siswa yang mengikuti pembelajaran dengan Penerapan Pembelajaran Matematika
Realistik lebih baik daripada pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti
pembelajaran konvensional.

2.3. Kerangka Pikir
Pembelajaran Matematika di SD Negeri 2 Sidoharjo belum menunjukkan hasil yang

diharapkan. Hal itu terlihat dari hasil belajar Matematika yang dimiliki oleh siswa selama ini
dilihat masih kurang. Pembelajaran Matematika berkaitan dengan kehidupan sehari-hari
siswa, kenyataan di kelas bahwa guru dalam kegiatan pembelajaran Matematika belum
mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pembelajaran dilakukan di kelas masih
bersifat konvensional yaitu terlihat dari pembelajaran satu arah, buku menjadi satu-
satunya sumber pembelajaran dan masih terpusat pada guru. Guru tidak menggunakan
pendekatan pembelajaran yang inovatif, padahal banyak materi pembelajaran yang harus
menggunakan pendekatan yang inovatif, khususnya pada materi Perkalian Dan
Pembagian. Pembelajaran dengan cara konvensional tersebut dilakukan terus-menerus
akan mengakibatkan prestasi belajar matematika yang dimiliki siswa rendah.
Pembelajaran Matematika Realistik merupakan pembelajaran dalam Matematika yang
harus dihubungkan secara nyata terhadap konteks kehidupan sehari-hari siswa sebagai
suatu sumber pengembangan dan sebagai area aplikasi melalui proses matematisasi baik
horisontal maupun vertikal. Sehingga memberikan peluang untuk berkembangnya ide-ide
dari seluruh siswa yang terlibat dan berpartisipasi didalamnya secara lebih bebas dengan
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bimbingan guru sebagai motivator. Kelebihan dari Pembelajaran Matematika Realistik
adalah siswa dapat menemukan sendiri pengetahuannya melalui pengalaman dalam
kehidupan sehari-hari. Dengan demikian Pembelajaran Matematika Realistik dapat
meningkatkan hasil belajar Matematika pada siswa kelas 2 SDN 2 Sidoharjo.

2.4. Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan maka hipotesis yang

dikemukakan dalam penelitian ini adalah: penggunaan Pembelajaran Matematika Realistik
dapat meningkatkan hasil belajar Matematika pada siswa kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo
Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen semester II Tahun Pelajaran 2012/2013.


