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Bab II 

Kajian Teori 

A. Pengertian Phasil belaembelajaran 

Pembelajaran merupakan pemberdayaan potensi peserta didik menjadi kompetensi. Kegiatan 

pemberdayaan ini tidak dapat berhasil tanpa ada orang yang membantu. Menurut Dimyati dan 

Mudjiono (Sagala, 2011: 62) pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

instruksional, untuk membuat belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber 

belajar. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 

ayat 20 dinyatakan bahwa Pembelajaran adalah Proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  

Menurut Corey (Sagala, 2011: 61) Konsep pembelajaran adalah suatu proses dimana 

lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam 

tingkah laku tertentu pada kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi 

tertentu. Pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu 

seseorang mempelajari suatu kemampuan dan nilai yang baru, termasuk kesiapan guru untuk 

mengenal karakteristik siswa dalam pembelajaran merupakan modal utama penyampaian bahan 

belajar dan menjadi indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran. Dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain intruksional, sehingga 

terjadi interaksi peserta didik dan pendidik dengan sumber belajar dari lingkungan sekitar yang 

dikelola secara sengaja untuk memungkinkan merespons terhadap situasi tertentu dan 

menghasilkan kemampan baru. 

Sumiati dan Asra (2009: 3) mengelompokan komponen-komponen pembelajaran dalam tiga 

kategori utama, yaitu: guru, isi atau materi pembelajran, dan siswa.Interaksi antara tiga 

komponen utama melibatkan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan penataan 

lingkungan tempat belajar, sehingga tercipta situasi pembelajaran yang memungkinkan 

tercapainya tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Interaksi merupakan ciri utama dari 

kegiatan pembelajaran, baik antara yang belajar dengan lingkungan belajarnya, baik itu guru, 

teman-temannya, tutor, media pembelajaran, atau sumber-sumber belajar yang lain. Ciri lain dari 

pembelajaran adalah yang berhubungan dengan komponen-komponen pembelajaran.  
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Tujuan pembelajaran pada dasarnya merupakan harapan, yaitu apa yang diharapkan dari 

siswa sebagai hasil belajar. Sumiati dan Asra (Meager, 2009: 10) memberi batasan yang lebih 

jelas tentang tujuan pembelajaran, yaitu maksud yang dikomunikasikan melalui pernyataan yang 

menggambarkan tentang perubahan yang diharapkan dari siswa. Adapun tujuan pembelajaran 

yang di harapkan dapat tercapai yaitu : (1) Siswa mampu menjelaskan pengertian sistem 

persamaan linear dua variabel, (2) Menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem 

persamaan linear dua variabel, (3) Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari.  

Menurut Suryosubroto (1990: 23) menegaskan bahwa tujuan pembelajaran adalah rumusan 

secara terperinci apa saja yang harus dikuasai oleh siswa sesudah ia melewati kegiatan 

pembelajaran yang bersangkutan dengan berhasil. Tujuan pembelajaran memang perlu 

dirumuskan dengan jelas dalam Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP), karena perumusan 

tujuan yang jelas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dari proses pembelajaran itu 

sendiri. 

B. Pembelajaran Matematika 

1. Pengertian pembelajaran matematika 

Campbell (Linda, 2008:6) mengungkapkan bahwa Pembelajaran matematika menekankan 

kesadaran dan kemampuan untuk berargumen dan berkomunikasi secara matematis, untuk 

memecahkan masalah dan menerapkan matematika dalam kehidupan para siswa sehari-hari. 

Pembelajaran matematika membutuhkan proses bernalar yang tinggi dalam mengaitkan 

simbol-simbol dan mengaplikasikan konsep matematika yang ada dalam situasi nyata. 

Berdasarkan pendapat di atas, terlihat jelas bahwa kegiatan pembelajaran matematika 

dilakukan dengan sengaja, atas bimbingan guru untuk membahas suatu permasalahan. Guru 

harus mampu menumbuhkan minat dan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan guru yaitu dengan menggunakan metode dan 

pendekatan belajar yang tepat, agar tercipta suatu kegiatan mental yang tinggi meliputi proses 

aktif dari dalam diri siswa yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru dalam 

menyelesaikan masalah matematika.  

Dalam proses pembelajaran matematika, keaktifan siswa sangatlah penting pengaruhnya 

dalam rangka memahami konsep secara menyeluruh yang merupakan dasar penting dalam 

pembelajaran matematika. Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa siswa harus 
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berperan aktif dan terlibat secara menyeluruh dalam pembelajaran matematika untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran matematika bukan 

hanya bersifat fisik tetapi mental juga harus terlibat. Siswa hendaknya merasa senang dan 

bersemangat dalam mempelajari matematika. 

2. Hasil Belajar Matematika 

a) Pengertian hasil belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk 

perubahan perilaku yang relatif menetap. Siswa yang berhasil dalam belajar adalah yang 

berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Hasil belajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan mencakup bidang 

kognitif, afektif dan psikomotoris yang berorientasi pada proses belajar mengajar yang 

dialami siswa (Sudjana, 2005: 3). Sementara menurut Abdurrahman hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar ( 2009: 37). Sudjana 

(2005: 39) mengatakan bahwa hasil belajar itu berhubungan dengan tujuan pembelajaran 

dan pengalaman belajar yang dialami siswa sebagaimana dituangkan dalam gambar 

berikut : 

 

𝑡𝑢𝑗𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟𝑎𝑛 

 

 

 a c 

 

 

𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟                   b                     ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 

 

                     (Sumber: Sudjana, 2005). 

Gambar 1. Hubungan Tujuan Pembelajaran, Pengalaman Belajar, dan 

Hasil Belajar. 

 

Bagan ini menggambarkan unsur yang terdapat dalam proses belajar mengajar. Hasil 

belajar dalam hal ini berhubungan dengan tujuan pembelajaran dan pengalaman belajar. 
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Spears (Sardiman, 2000: 20) berpendapat bahwa pengalaman belajar meliputi apa yang 

dialami siswa baik itu kegiatan mengobservasi, membaca, meniru, mencoba sesuatu 

sendiri, mendengar, mengikuti perintah  

Menurut Bloom (Jihad, dkk 2010:14) tiga ranah (domain) hasil belajar, yaitu kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Menurut Romizowski (Jihad, dkk 2010:14) hasil belajar 

merupakan keluaran (outputs) dari suatu sistem pemrosesan masukan (input). Pernyataan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan 

perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor dari proses 

belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. 

Penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku 

dalam bentuk penguasaan pengetahuan, ketrampilan berpikir maupun ketrampilan 

motorik. Hasil belajar merupakan realisasi atau pemakaran dari kecakapan-kecakapan 

potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang (Sukmadinata 2005:102).  

Berdasarkan pendapat diatas maka hasil belajar adalah kemampuan yang di peroleh 

anak melalui tujuan belajar,mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris, serta 

merupakan realisasi dari kecakapan-kecakapan. Hasil belajar merupakan tujuan yang 

akan dicapai dalam proses belajar mengajar. Hasil belajar yang dicapai seorang individu 

merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi, baik dari dalam 

diri maupun dari luar individu. Oleh karena itu hasil belajar adalah penguasaan siswa 

terhadap materi pelajaran serta keterampilan dalam menyelesaikan masalah atau soal-

soal. 

1) Domain kognitif 

a. Pengetahuan (knowlegde), yaitu jenjang yang paling rendah dalam kemampuan 

kognitif meliputi pengingatan tentang hal-hal yang bersifat khusus, mengetahui 

metode dan proses, pengingatan terhadap suatu pola, struktur. Kata-kata yang 

dapat dipakai: definisikan, ulang, laporkan, ingat, garis bawahi, sebutkan, daftar 

dan sambungkan. 

b. Pemahaman (comprehension), yaitu jenjang setingkat diatas pengetahuan ini akan 

meliputi penerimaan dalam komunikasi secara akurat, menempatkan hasil 

komunikasi dalam bentuk penyajian yang berbeda, mereorganisasikannya secara 

setingkat tanpa merubah pengertian dan mengeksporasikan. Kata-kata yang dapat 
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dipakai: menterjemah, nyatakan kembali, diskusikan, gambarkan, reorganisasikan, 

jelaskan, identifikasi, tempatkan, review, ceritakan, paparkan. 

c. Aplikasi atau penggunaan prinsip atau metode pada situasi yang baru. Katakata 

yang dapat dipakai antara lain: interpretasikan, terapkan, laksanakan, gunakan, 

demonstrasikan, praktekan, ilustrasikan, operasikan, jadwalkan, sketsa, kerjakan.  

d. Analisa, yaitu jenjang yang keempat ini akan menyangkut terutama kemampuan 

anak dalam memisah-misah terhadap suatu materi menjadi bagian-bagian yang 

membentuknya, mendeteksi hubungan diantara bagianbagian itu dan cara materi 

itu diorganisir. Kata-kata yang dapat dipakai: pisahkan, analisa, bedakan, hitung, 

cobakan, test bandingkan kontras, kritik, teliti, debatkan, inventarisasikan, 

hubungkan, pecahkan, kriteriakan. 

e. Sintesa, yaitu jenjang yang sudah satu tingkat lebih sulit dari analisa ini adalah 

meliputi anak untuk menaruhkan/ menempatkan bagian-bagian atau elemen satu/ 

bersama sehingga membentuk suatu keseluruhan yang koheren. Kata-kata yang 

dapat dipakai: komposis, desain, formulasi, atur, rakit, kumpulkan ciptakan, 

susun, organisasikan, siapkan, rancang, sederhanakan. 

f. Evaluasi, yaitu jenjang yang paling sulit dalam kemampuan pengetahuan anak 

didik. Kata-kata yang dapat dipakai: putuskan, hargai, nilai, skala, bandingkan, 

revisi, skor, perkiraan. 

2) Domain kemampuan sikap (afektif) 

a. Menerima atau memperhatikan, meliputi sifat sensitif terhadap adanya eksistensi 

suatu phenomena tertentu atau suatu stimulus dan kesadaran yang merupakan 

perilaku kognitif. Termasuk didalamnya juga keinginan untuk menerima atau 

memperhatikan. Kata-kata yang dapat dipakai: dengar, lihat, raba, cium, rasa, 

pandang, pilih, kontrol, waspada, hindari, suka, perhatian.  

b. Merespon, yaitu anak didik dilibatkan secara puas dalam suatu objek tertentu, 

phenomena atau suatu kegiatan sehingga ia akan mencari-cari dan menambah 

kepuasan dari bekerja dengannya atau terlibat didalamnya. Kata-kata yang dapat 

dipakai: persetujuan, minat, reaksi, membantu, menolong, partisipasi, melibatkan 

diri, menyenangi, menyukai, gemar, cinta, puas, menikmati.  
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c. Penghargaan, yaitu perilaku anak didik adalah konsisten dan stabil, tidak hanya 

dalam persetujuan terhadap suatu nilai tetapi juga pemilihan terhadapnya dan 

keterikatannya pada suatu pandangan atau ide tertentu. Kata-kata yang dapat 

dipakai: mengakui dengan tulus, mengidentifikasi diri, mempercayai, menyatukan 

diri, menginginkan, menghendaki, beritikad, menciptakan ambisi, disiplin, 

dedikasi diri, rela berkorban, tanggung jawab, yakin, pasrah.  

d. Mengorganisasikan, yaitu anak didik membentuk suatu sistim nilai yang dapat 

menuntut perilaku. Kata-kata yang dapat dipakai: menimbangnimbang, menjalin, 

mengkristalisasikan, menyusun sistim, menyelaraskan, mengimbangkan 

membentuk filasafat hidup. 

e. Mempribadi (mewatak), sudah ada internalisasi, nilai-nilai telah mendapatkan 

tempat pada diri individu, diorganisir ke dalam suatu sistem yang bersifat internal, 

memiliki kontrol perilaku. Kata-kata yang dapat dipakai: bersifat objektif, 

bijaksana, adil, teguh dalam pendirian, percaya diri, berkepribadian. 

3) Domain psikomotorik 

a. Menirukan, yaitu apabila ditunjukkan kepada anak didik suatu action yang dapat 

diamati, maka ia akan mulai membuat suatu tiruan terhadap action itu sampai 

pada tingkat sistim otot-ototnya dan dituntun oleh dorongan kata hari untuk 

menirukan. Kata-kata yang dapat dipakai: menirukan, pengulangan, coba lakukan, 

berketepatan hati, mau, minat bergairah. 

b. Manipufasi, yaitu anak didik dapat menampilkan suatu action seperti yang 

diajarkan dan juga tidak hanya pada seperti yang diamati, dia mulai dapat 

membedakan antara satu set action dengan yang lain, menjadi mampu memilih 

action yang diperlukan dan mulai memiliki ketrampilan dalam memanipula 

mentasi. Kata-kata yang dapat dipakai: ikuti petunjuk, tetapkan mencoba-coba, 

mengutakatik, perbaikan tindakan. 

c. Keseksamaan (Precision), yaitu meliputi kemampuan anak didik dalam 

penampilan yang telah sampai pada tingkat perbaikan yang lebih tinggi dalam 

memproduksi suatu kegiatan tertentu. Kata-kata yang dapat dipakai: lakukan 

kembali, kerjakan kembali, hasilkan, kontrol, teliti.  
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d. Artikulasi (articulation), yaitu anak didik telah dapat mengkoordinasikan 

serentetan action dengan menetapkan urutan secara tepat di antara action yang 

berbeda-beda. Kata-kata yang dapat dipakai lakuakan secara harmonis, lakukan 

secara unit. 

e. Naturalisasi, yaitu apabila anak telah dapat melakukan secara alami satu action 

atau sejumlah action yang urut. Ketrampilan penampilan ini telah sampai pada 

kemampuan yang paling tinggi dan action tersebut ditampilkan dengan 

pengeluaran energi yang minimum. 

Hasil belajar dapat dilihat dari ada tidaknya perubahan ketiga domain tersebut yang 

sering dialami siswa setelah menjalani proses belajar. Semakin baik proses pembelajaran 

dan keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, maka hasil belajar yang 

diperoleh siswa akan semakin tinggi. 

 Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah 

melakukan perbuatan belajar, yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan dan 

sikap-sikap yang baru, yang diharapkan dicapai oleh siswa. Agar memperoleh hasil  

belajar, maka dilakukan evaluasi atau penilaian yang merupakan tindak lanjut atau cara 

untuk mengukur tingkat penguasaan siswa. Kemajuan prestasi belajar siswa tidak hanya 

diukur dari tingkat penguasaan ilmu pengetahuan saja, tapi juga pada sikap dan 

keterampilan. Dengan demikian penilaian hasil belajar siswa mencakup segala hal yang 

dipelajari di sekolah, baik itu menyangkut pengetahuan, sikap dan keterampilan.  

b) Faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Djamarah (2003: 42) menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya seseorang dalam 

belajar disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu dan faktor dari luar 

individu. Clark (Sabri, 2005: 4) mendukung hal tersebut dengan menyatakan bahwa 70% 

hasil belajar siswa di sekolah dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi 

lingkungan.  

Menurut Nasution (Djamarah, 2002: 143) faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi 

hasil belajar  adalah: 
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1) Faktor lingkungan 

Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan siswa. Dalam lingkunganlah siswa 

hidup dan berinteraksi. Lingkungan yang mempengaruhi hasil belajar siswa dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

a. Lingkungan alami 

Lingkungan alami adalah lingkungan tempat siswa berada dalam arti 

lingkungan fisik, yang termasuk lingkungan alami adalah lingkungan sekolah, 

lingkungan tempat tinggal dan lingkungan bermain. 

b. Lingkungan sosial 

Makna lingkungan dalam hal ini adalah interaksi siswa sebagai makhluk sosial, 

makhluk yang hidup bersama atau homo socius. Sebagai anggota masyarakat, 

siswa tidak bisa melepaskan diri dari ikatan sosial. Sistem sosial yang berlaku 

dalam masyarakat tempat siswa tinggal mengikat perilakunya untuk tunduk 

pada norma-norma sosial, susila, dan hukum. Contohnya ketika anak berada di 

sekolah, ia menyapa guru dengan sedikit membungkukkan tubuh atau memberi 

salam.  

2) Faktor Instrumental 

Setiap penyelenggaraan pendidikan memiliki tujuan instruksional yang hendak 

dicapai. Agar mencapai tujuan tersebut diperlukan seperangkat kelengkapan atau 

instrumen dalam berbagai bentuk dan jenis. Instrumen dalam pendidikan 

dikelompokkan menjadi: 

a. Kurikulum 

Kurikulum Kurikulum adalah a plan for learning yang merupakan unsur 

substansial dalam pendidikan. Tanpa kurikulum, kegiatan belajar mengajar 

tidak dapat berlangsung. Setiap guru harus mempelajari dan menjabarkan isi 

kurikulum ke dalam program yang lebih rinci dan jelas sasarannya. Sehingga 

dapat diketahui dan diukur dengan pasti tingkat keberhasilan belajar mengajar 

yang telah dilaksanakan. 

b. Program  
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Keberhasilan pendidikan di sekolah tergantung dari baik tidaknya program 

pendidikan yang dirancang. Program pendidikan disusun berdasarkan potensi 

sekolah yang tersedia; baik tenaga, finansial, sarana, dan prasarana. 

c. Sarana dan fasilitas  

Sarana mempunyai arti penting dalam pendidikan. Sebagai contoh, gedung 

sekolah yang dibangun atas ruang kelas, ruang konseling, laboratorium, 

auditorium, ruang OSIS akan memungkinkan untuk pelaksanan berbagai 

program di sekolah tersebut. Fasilitas mengajar merupakan kelengkapan 

mengajar guru yang harus disediakan oleh sekolah. Hal ini merupakan 

kebutuhan guru yang harus diperhatikan. Guru harus memiliki buku pegangan, 

buku penunjang, serta alat peraga yang sudah harus tersedia dan sewaktu-

waktu dapat digunakan sesuai dengan metode pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Fasilitas mengajar sangat membantu guru dalam menunaikan 

tugas mengajar di sekolah. 

d. Guru 

Guru merupakan penyampai bahan ajar kepada siswa yang membimbing siswa 

dalam proses penguasaan ilmu pengetahuan di sekolah. Perbedaan karakter, 

kepribadian, cara mengajar yang berbeda pada masing-masing guru, 

menghasilkan kontribusi yang berbeda pada proses pembelajaran.  

Sementara faktor-faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar adalah: 

1) Fisiologis 

Merupakan faktor internal yang berhubungan dengan proses-proses yang terjadi 

pada jasmaniah. 

a. Kondisi fisiologis 

Kondisi fisiologis umunya sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar 

individu. Siswa dalam keadaan lelah akan berlainan belajarnya dari siswa dalam 

keadaan tidak lelah. 

b. Kondisi panca indera 

Merupakan kondisi fisiologis yang dispesifikkan pada kondisi indera. 

Kemampuan untuk melihat, mendengar, mencium, meraba, dan merasa 
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mempengaruhi hasil belajar. Anak yang memilki hambatan pendengaran akan 

sulit menerima pelajaran apabila ia tidak menggunakan alat bantu pendengaran. 

2) Psikologis 

Faktor psikologis merupakan faktor dari dalam diri individu yang berhubungan 

dengan rohaniah. Faktor psikologis yang mempengaruhi hasil belajar adalah:  

a. Minat 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang memerintahkan. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. 

Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. 

b. Kecerdasan 

Kecerdasan berhubungan dengan kemampuan siswa untuk beradaptasi, 

menyelesaikan masalah dan belajar dari pengalaman kehidupan. Kecerdasan 

dapat diasosiasikan dengan intelegensi. Siswa dengan nilai IQ yang tinggi 

umumnya mudah menerima pelajaran dan hasil belajarnya cenderung baik. 

c. Bakat 

Bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu 

dilatih dan dikembangkan. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai 

prestasi dalam bidang tertentu. 

d. Motivasi 

Motivasi adalah suatu kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. 

e. Kemampuan kognitif 

Ranah kognitif merupakan kemampuan intelektual yang berhubungan dengan 

pengetahuan, ingatan, dan pemahaman. 

3. Alat ukur hasil belajar 

Pada penelitian ini peneliti mengukur hasil belajar siswa menggunakan teknik tes. Tes 

adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau 

keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang, dengan cara yg boleh dikatakan 

tepat dan cepat ( Indrakusuma dalam arikunto, 2012: 46). Tes merupakan suatu alat 

pengumpul informasi, tetapi jika dibandikan dengan alat-alat yang lain, tes bersifat lebih 
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resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur 

siswa, tes dibagi menjadi 3, yaitu : 1) tes diagnostik, 2) tes formatif, 3) tes sumatif.  

Dalam mengukur hasil belajar siswa peneliti menggunakan tes formatif. Menurut 

Arikunto (2012: 50) tes formatif dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah 

terbentuk setelah mengikuti program tertentu. Tes formatif ini di berikan pada akhir setiap 

program. 

C. Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMR) 

1. Pengertian 
Secara harfiah Realistic Mathematics Education (RME) diterjemahkan sebagai Pendidikan 

Matematika Realistik (PMR) yaitu pendekatan belajar matematika yang dikembangkan atas 

dasar gagasan Frudenthal. Menurut Frudenthal (Wijaya, 2012: 20) matematika merupakan 

suatu bentuk aktivitas manusia. Gagasan ini menunjukkan  siswa bukanlah sekedar penerima 

yang pasif terhadap materi matematika yang siap saji, tetapi siswa perlu diberi kesempatan 

untuk reinvent (menemukan) matematika melalui pratik yang mereka alami sendiri. Prinsip 

utama PMR adalah siswa harus berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar. Siswa harus 

diberi kesempatan untuk membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri. Oleh 

sebab itu, PMR menjadi suatu pendekatan dalam pembelajaran matematika untuk penelitian 

ini. 

Penjelasan lebih lanjut dikemukakan oleh Marpaung (2001: 2) bahwa kata realistik diambil 

dari salah satu diantara empat pendekatan dalam pendidikan matematika. Menurut klasifikasi 

Treffers yaitu mekanistik, empirik, strukturalistik dan realistik. Mekanistik artinya cara 

mengerjakan suatu masalah secara teratur, empirik artinya berdasarkan pengetahuan dan 

pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, strukturalistik artinya cara menyusun suatu konsep 

atau unsur-unsur dengan pola tertentu dan realistik artinya bersifat nyata. Pada pendidikan 

matematika dua komponen matematisi yaitu matematisi horizontal dan matematisi vertikal. 

Matematisasi horisontal adalah pengidentifikasian, perumusan, dan penvisualisasi masalah 

dalam cara-cara yang berbeda, pentransformasian masalah dunia real ke masalah matematik 

dan matematisasi vertikal adalah representasi hubungan-hubungan dalam rumus, perbaikan 

dan penyesuaian model matematik, penggunaan model-model yang berbeda, dan 

penggeneralisasian.  
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Rahayu (2010) mengemukakan bahwa pendidikan matematika realistik merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran matematika yang lebih menekankan realitas dan lingkungan sebagai 

titik awal dari pembelajaran. Selain itu, PMR menekankan pada keterampilan proses 

matematika, berdiskusi dan berkolaborasi, beragumentasi dengan teman sekelas sehingga 

mereka dapat menemukan sendiri dan akhirnya menggunakan matematika untuk 

menyelesaikan masalah baik secaraindividu maupun kelompok. Namun, perlu diketahui 

bahwa dalam PMR tidak hanya berhenti pada penggunaan masalah realistik. Masalah realistik 

hanyalah pengantar siswa untuk menuju proses matematisasi.  

Matematisasi adalah suatu proses untuk memodelkan suatu fenomena. Dalam penerapan 

PMR terdapat dua jenis matematisasi yaitu matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal. 

Matematisasi horisontal ialah pemunculan atau pengajuan alat matematis atau model 

matematis oleh siswa dari usahanya untuk mengorganisasi dan memecahkan masalah 

matematika yang terkandung dalam situasi kehidupan nyata (real life situation). Contoh 

matematisasi horisontal adalah pengidentifikasian, perumusan, dan pemvisualisasi masalah 

dalam cara-cara yang berbeda, dan pentransformasian masalah dunia real ke masalah 

matematik. Jadi, pada matematisasi horizontal ini siswa mencoba menyelesaikan soal-soal 

dari dunia nyata, dengan menggunakan bahasa dan simbol mereka sendiri, dan masih 

bergantung pada model. Berbeda dengan matematisasi vertikal merupalam proses 

mengorganisasi ulang masalah matematika oleh siswa di dalam sistem matematika, misalnya 

penemuan jalan pintas dalam soal, penemuan hubungan antara konsep-konsep matematis atau 

antara strategi-strategi penyelesaian soal dan penerapan penemuan yang telah dilakukan siswa 

(Suryanto, 2001: 2). Contoh matematisasi vertikal adalah representasi hubungan-hubungan 

dalam rumus, perbaikan dan penyesuaian model matematik, penggunaan model-model yang 

berbeda, dan penggeneralisasian. Dengan kata lain, kedua jenis matematisasi ini tidak dapat 

dipisahkan secara berurutan, tetapi keduanya terjadi secara bergantian dan bertahap ( Wijaya, 

2012: 4-43). Jadi, dalam PMR masalah realistik digunakan sebagai stimulator utama dalam 

upaya rekonstruksi pengetahuan peserta didik. Selain itu, penerapan PMR diiringi oleh 

penggunaan model agar pembelajaran yang dilakukan benar-benar dapat dibayangkan oleh 

siswa (imaginable), sehingga mengacu pada penyelesaian masalah dengan berbagai alternatif 

melalui proses matematisasi yang dilakukan oleh siswa sendiri. 
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2. Karakteristik Pendidikan Matematika Realistik (PMR) 

Salah satu karakteristik mendasar dalam PMR yang diperkenalkan oleh Frudenthal adalah 

guided reinvention sebagai suatu proses yang dilakukan siswa secara aktif untuk menemukan 

kembali suatu konsep matematika dengan bimbingan guru (Wijaya, 2012: 20). Namun, 

konsep guided reinvention dianggap masih terlalu global untuk menjadi karakteristik dari 

PMR. Oleh sebab itu, perlu adanya karakteristik yang lebih khusus untuk membedakan antara 

PMR dengan pendekatan lain. Dengan dasar itulah dirumuskan lima karakteristik PMR 

sebagai pedoman dalam merancang pembelajaran matematika, yaitu: 

a) Realistik yaitu pembelajaran harus dimulai dari masalah yang diambil dari dunia nyata. 

Masalah yang digunakan sebagai titik awal pembelajaran harus nyata bagi siswa agar 

mereka dapat langsung terlibat dalam situasi yang sesuai dengan pengalaman mereka. 

Sebab pembelajaran yang langsung diawali dengan matematika formal cenderung 

menimbulkan kecemasan matematika (mathematics anxiety). 

b) Pemodelan atau pembelajaran melalui dunia abstrak dan nyata. Model harus sesuai 

dengan abstraksi yang harus dipelajari siswa. Model dapat berupa keadaan atau situasi 

nyata dalam kehidupan siswa. Model dapat pula berupa alat peraga yang dibuat dari 

bahan-bahan yang juga ada di sekitar siswa. 

c) Ekspresif yaitu siswa memiliki kebebasan untuk mengekspresikan hasil kerja mereka 

dalam menyelesaikan masalah nyata yang diberikan guru. Siswa memiliki kebebasan 

untuk mengembangkan strategi penyelesaian masalah sehingga diharapkan akan 

diperoleh berbagai varian dari pemecahan masalah tersebut. 

d) Interaktif yaitu proses pembelajaran harus interaksi baik antar guru dan siswa maupun 

siswa dengan siswa merupakan elemen yang penting dalam pembelajaran matematika. 

Siswa dapat berdiskusi dan bekerja sama dengan siswa lain, bertanya, dan menanggapi 

pertanyaan serta mengevaluasi pekerjaan mereka. 

e) Relasi yaitu adanya hubungan diantara bagian-bagian dalam matematika, dengan 

disiplin ilmu lain, dan dengan masalah lain dari dunia nyata diperlukan sebagai satu 

kesatuan yang saling terkait dalam menyelesaiakan masalah (Aisyah, 2007: 7.18- 7.19). 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa RME memiliki karakteristik khusus 

yang membedakan RME dengan pendekatan lain. Ciri khusus ini yaitu adanya konteks 
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permasalahan realistik yang menjadi titik awal pembelajaran matematika, serta penggunaan 

model untuk menjembatani dunia matematika yang abstrak menuju dunia nyata. 

3. Langkah-langkah penerapan Pendekatan Matematika Realistik (PMR) 

Setiap model, pendekatan, atau teknik pembelajaran memiliki prosedur pelaksanaan yang 

terstruktur sesuai dengan karakteristiknya. Begitupun dengan PMR, berikut ini langkah-

langkah penerapan PMR dalam pembelajaran yang dikemukakan oleh Zulkardi (Aisyah, 

2007: 7.20), yaitu: 

a) Hal yang dilakukan diawal adalah menyiapkan masalah realistik. Guru harus benar-

benar memahami masalah dan memiliki berbagai macam strategi yang mungkin akan 

ditempuh siswa dalam menyelesaikannya.  

b) Siswa diperkenalkan dengan strategi pembelajaran yang dipakai dan diperkenalkan 

kepada masalah realistik. 

c) Kemudian siswa diminta untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara mereka 

sendiri. 

d) Siswa mencoba berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan 

pengalamannya, dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. 

e) Kemudian setiap siswa atau kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas, 

siswa atau kelompok lain memberi tanggapan terhadap hal kerja penyaji. 

f) Guru mengamati jalannya diskusi kelas dan memberi tanggapan sambil mengarahkan 

siswa untuk mendapatkan strategi terbaik serta menemukan aturan atau prinsip yang 

bersifat lebih umum. 

g) Setelah mencapai kesepakatan tentang strategi terbaik melalui diskusi kelas, siswa 

diajak menarik kesimpulan dari pelajaran saat itu. Pada akhir pembelajaran siswa harus 

mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk matematika formal. 

Berdasarkan uraian pendapat di atas, diketahui bahwa penerapan RME diawali dengan 

pemunculan masalah realistik. Dilanjutkan dengan proses penyelesaian masalah yang terjadi 

dalam dunia matematika dan diterjemahkan kembali ke dalam solusi nyata. Hasil dari proses 

ini, kemudian dipublikasikan melalui diskusi kelas dan diakhiri dengan penyimpulan atas 

penyelesaian masalah tersebut. 
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D. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

1. Pengertian Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Menurut Kusuma (2009: 9) penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan yang 

dilakukan oleh guru di dalam kelas. Menurut O’Brien sebagaimana dikutip oleh 

Mulyatiningsih (2011: 60) penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan ketika 

sekelompok orang (siswa) diidentifikasi permasalahannya, kemudian peneliti (guru) 

menetapkan suatu tindakan untuk mengatasinya. Cohen dan Manion sebagaimana dikutip oleh 

Padmono (2010) menyatakan penelitian tindakan adalah intervensi kecil terhadap tindakan di 

dunia nyata dan pemeriksaan cermat terhadap pengaruh intervensi tersebut.  

Pandangan ini menunjukkan bahwa penelitian tindakan dapat dilakukan secara kolaboratif 

dengan pakar. Pakar memberikan alternatif pemecahan dan alternatif tersebut perlu diuji 

sejauh mana efektifitasnya. Dengan demikian peneleitian tindakan menurut Cohen dan 

Manion bukan mutlak harus dilakukan oleh guru sendiri akan tetapi guru dapat meminta atau 

bekerja sama dengan pihak lain. Selanjutnya Kemmis dan Taggart sebagaimana dikutip oleh 

Padmono (2010) menyatakan penelitian tindakan adalah suatu penelitian refleksif diri kolektif 

yang dilakukan oleh peserta-pesertanya dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran 

dan keadilan praktek pendidikan dan praktek sosial mereka, serta pemahaman mereka 

terhadap praktek-praktek itu dan terhadap situasi tempat dilakukan praktek-praktek tersebut. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan 

kelas merupakan bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-

tindakan tertentu agar dapat dapat memperbaiki atau meningkatkan praktek pembelajaran di 

kelas dan tercapainya tujuan pembelajaran yang ingin di capai. 

2. Langkah-langka penelitian tindakan kelas 

Menurut sangkono dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, langkah-

langkah/prosedur umum yang dapat dilakukan sebagai berikut: 

a) Pengembangan/Penetapan Fokus Penelitian. 

1) Merasakan adanya masalah  

Permasalahan yang diangkat dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) harus benar-

benar merupakan masalah yang dihadapi oleh guru dalam praktek pembelajaran yang 

dikelolanya, bukan masalah yang disarankan, apalagi disarankan oleh pihak lain. 



 

20 
 

Permasalahan tersebut dapat bersumber dari siswa, guru, bahan ajar, kurikulum, hasil 

belajar, dan interaksi pembelajaran. 

2) Identifikasi Masalah 

Pada tahap ini yang penting dilakukan adalah menghasilkan gagasan-gagasan awal 

mengenai permasalahan aktual yang dialami guru di kelas. Berangkat dari 

gagasangagasan awal tersebut guru dapat berbuat sesuatu untuk memperbaiki 

keadaan dengan menggunakan PTK. 

3) Analisis Masalah 

Setelah memperoleh sekian banyak permasalahan melalui proses identifikasi, maka 

selanjutnya melakukan analisis terhadap masalah-masalah tersebut untuk 

menentukan urgensi mengatasinya. Dalam hal ini nantinya akan ditemukan 

permasalahan yang sangat mendesak untuk diatasi (pembatasan masalah). 

4) Perumusan Masalah  

Setelah menetapkan fokus penelitian, maka perlu dilakukan perumusan masalah 

secara lebih jelas, spesifik, dan operasional. 

b) Perencanaan Tindakan  

1) Perumusan/Formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan 

Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat maka peneliti dapat 

melakukan: 

a. kajian teoritik dibidang pembelajaran. 

b. kajian hasil penelitian yang relevan. 

c. diskusi dengan teman sejawat. 

d. kajian pendapat para pakar. 

e. merefleksi pengalaman sendiri sebagai guru. 

2) Analisis kelaikan hipotesis tindakan 

Pada langkah ini peneliti perlu mengkaji kelaikan dari sejumlah hipotesis tindakan 

yang diperolehnya baik dari segi jarak antara kondisi riil dengan situasi ideal yang 

dijadikan rujukan. Hipotesis tindakan harus dapat diuji secara empirik, ini berarti 

bahwa implementasi tindakan yang dilakukan maupun dampak yang diperolehnya 

harus dapat diamati oleh guru selaku peneliti. 

3) Persiapan Tindakan 
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Hal-hal yang perlu dilakukan dalam langkah ini diantaranya: 

a. membuat skenario pembelajaran. 

b. mempersiapkan fasilitas/ sarana pendukung yang diperlukan. 

c. mempersiapkan cara merekan dan menganalisis data. 

d. melakukan simulasi pelaksanaan tindakan (jika dipandang perlu). 

c) Pelaksanaan Tindakan dan Observasi-Interpretasi  

1) Pelaksanaan Tindakan 

Setelah semua kegiatan persiapan selesai, maka skenario tindakan perbaikan yang 

telah direncanakan kemudian dilakukan dalam situasi yang nyata. Kegiatan ini 

merupakan kegiatan pokok dalam siklus penelitian tindakan kelas. Dalam kegiatan 

pelaksanaan tindakan ini juga dibarengi kegiatan observasi dan intrepretasi serta 

kegiatan refleksi.  

2) Observasi dan Interpretasi 

Dalam penelitian tindakan kelas, observasi merupakan upaya untuk merekam segala 

peristiwa/kegiatan yang yang terjadi selama tindakan perbaikan itu berlangsung 

dengan atau tanpa alat bantu tertentu. Hal penting untuk dicatat pada kesempatan ini 

adalah kadar interpretasi yang terlibat dalam rekaman hasil observasi. 

3) Diskusi balikan 

Observasi yang dilakukan akan memberikan kemanfaatan yang banyak jika 

pelaksanaannya diikuti dengan diskusi balikan. Diskusi balikan sebaiknya dilakukan 

tidak terlalu lama dari waktu observasi, bertolak dari rekaman data yang dibuat oleh 

pengamat, diinterpretasikan bersama-sama antara pelaku tindakan perbaikan dan 

pengamat, dan pembahasan mengacu pada penetapan sasaran dan strategi perbaikan 

untuk menentukan perencanaan selanjutnya. 

d) Analisis dan Refleksi  

1) Analisis data 

Analisis data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, 

mengabstraksikan, mengorganisasikan secara urut/sistematis dan rasional untuk 

menampilkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menyusun jawaban terhadap 

tujuan penelitian tindakan kelas. Analisis data yang bersifat kualitatif dapat 

dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, paparan data, dan penyimpulan. 
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Reduksi data yaitu proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, 

pemfokusan, dan pengabstraksian data mentah menjadi informasi yang bermakna. 

Paparan data yaitu proses penampilan data secara lebih sederhana dalam bentuk 

paparan naratif, representasi tabular, matriks, representasi grafis maupun lainnya. 

Sedangkan penyimpulan adalah proses pengambilan intisari dari sajian data yang 

telah diorganisir tersebut dalam bentuk pernyataan kalimat dan atau rumusan yang 

singkat dan padat. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif dapat dianalisis 

menggunakan analisis statistik. 

2) Refleksi 

Refleksi merupakan upaya untuk mengkaji apa yang telah dan atau yang tidak 

terjadi, apa yang telah dihasilkan atau belum berhasil dituntaskan melalui tindakan 

perbaikan yang telah dilakukan. Hasil dari refleksi ini akan digunakan untuk 

menetapkan langkah-langkah lebih lanjut dalam upaya mencapai tujuan penelitian 

tindakan kelas yang ditetapkan. Dengan perkataan lain refleksi merupakan 

pengkajian terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan sementara, 

dan untuk menentukan tindak lanjut dalam rangka mencapai akhir.  

e) Perencanaan Tindak Lanjut 

Hasil analisis dan refleksi akan menentukan apakah tindakan yang telah dilaksanakan 

telah dapat mengatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini atau belum. Apabila 

hasilnya belum memuaskan atau masalahnya belum terselesaikan, maka perlu dilakukan 

tindakan perbaikan lanjutan dengan memperbaiki tindakan perbaikan sebelumnya atau 

bila perlu dengan menyusun tindakan perbaikan yang betul-betul baru untuk mengatasi 

masalah yang ada. Dengan perkataan lain, jika masalah yang diteliti belum tuntas atau 

belum memuaskan pengatasannya, maka penelitian tindakan kelas harus dilanjutkan 

pada siklus 2 dengan prosedur yang sama seperti siklus ke 1 yaitu perumusan masalah, 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi, dan analisis-

refleksi. Dan jika pada siklus 2 permasalahan telah terselesaikan/hasil sudah 

memuaskan, maka tidak perlu dilanjutkan siklus 3. Namun jika pada siklus 2 

masalahnya belum terselesaikan/hasilnya belum memuaskan maka perlu dilanjutkan 

dengan siklus ke 3, dan seterusnya. Dalam dalam penelitian tindakan kelas jumlah 

siklus sebenarnya tidak dapat ditentukan lebih dahulu, hal ini tergantung kepada 
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permasalahannya. Ada penelitian tindakan kelas yang mungkin cukup satu siklus, tetapi 

ada juga yang memerlukan beberapa siklus. Dengan demikian banyak sedikitnya jumlah 

siklus dalam penelitian tindakan kelas tergantung kepada terselesaikannya masalah yang 

diteliti. 

 


