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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi dilandasi oleh 

perkembangan matematika. Matematika adalah salah satu mata pelajaran 

yang dipelajari mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai ke tingkat 

pendidikan tinggi. Matematika mempunyai peranan penting untuk 

membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis 

kritis dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama.  Penguasaan ilmu ini 

sangat dibutuhkan oleh siswa, baik dalam lingkungan sekolah maupun 

dalam kehidupan sehari-hari, karena begitu banyak aktivitas yang mereka 

lakukan melibatkan matematika. Untuk menguasai dan  menciptakan 

teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak 

dini. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  (2006:4) 

dinyatakan tujuan pembelajaran matematika adalah:1) memahami konsep 

matematika; 2) mengunakan penalaran; 3) memecahkan masalah; 4) 

mengkomunikasikan gagasan dengan simbol tabel dan diagram atau media 

lain; 5) sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan.  

 Untuk mencapai tujuan matematika di atas, pembelajaran matematika 

harus lebih berpusat pada siswa, siswa menemukan sendiri serta berinteraksi 

dengan siswa lain. Interaksi yang terjadi selama proses pembelajaran 
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matematika akan memberikan potensi besar untuk meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dipelajari.  

Berdasakan pengamatan dan observasi penulis saat pembelajaran 

matematika di kelas VIII A MTsN Olak Kemang Kota Jambi, tanggal 12,13, 

24, 25 November 2009, ditemukan pada proses pembelajaran matematika 

guru memberikan aturan atau cara penyelesaian, menerangkan contoh soal, 

kemudian siswa berlatih mengerjakan soal-soal seperti contoh, tetapi tidak 

dapat memberikan alasan kenapa jawabannya demikian. Siswa jarang yang 

bertanya dan kalau ditanya oleh guru kelihatan siswa ragu dan takut untuk  

menjawab. Interaksi antara siswa dengan guru atau sesama siswa jarang 

terjadi. Semua aktivitas siswa masih tergantung perintah yang diberikan 

guru. Guru belum terlihat memberikan bimbingan, tantangan yang 

memungkinkan siswa termotivasi, aktif dan kreatif untuk menemukan, 

mengembangkan nalar siswa ataupun, memecahkan masalah yang terkait 

dengan dengan konsep yang dipelajari. 

 Berdasarkan wawancara penulis dengan guru matematika MTsN Olak 

Kemang Kota Jambi, Ibu Nurhayati, S.Pd terungkap bahwa pelajaran 

matematika cenderung sulit untuk dipelajari siswa. Sebagian besar siswa 

kurang menyenangi, merasa bosan bahkan bahkan ada yang takut dengan 

pelajaran matematika, karena mereka tidak mampu mengerjakan soal-soal 

dengan benar. Ketika siswa diberikan soal-soal pemecahan masalah mereka 

tidak mampu memahami masalah dengan baik. Siswa sering kurang cermat 

membaca dan memahami kalimat serta menentukan apa yang diketahui 
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dalam soal, kemudian bagaimana menyelesaikan soal yang tepat dan benar. 

Rendahnya kemampuan siswa dalam memahami masalah, merencanakan 

penyelesaian masalah, melaksanakan penyelesaian dan memeriksa kembali 

proses perhitungan mengakibatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

masalah matematika sangat rendah. Siswa hanya menghafal konsep dan 

kurang mampu menggunakan konsep  dan kurang mampu menggunakan 

konsep tersebutjika menemui masalah dalam kehidupan nyata yang 

berhubungan dengan konsep yang dimiliki. Hasil belajar matematika siswa 

pada umumnya masih rendah. Hal ini ditunjukan oleh hasil ujian mid 

semester ganjil 2009/2010 yaitu dari 31  hanya 7 orang yang penguasaan 

pemahaman konsep dan pemecahan masalah matematika mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 50%. Guru telah melakukan berbagai 

usaha untuk mengatasi permasalahan pembelajaran matematika antara lain 

penggunaan berbagi media, memperbanyak pekerjaan rumah(PR), 

memberikan banyak remedial untuk beberapa siswa. Walaupun berbagai 

usaha telah dilakukan oleh guru, namun siswa di kelas VIII A  dalam 

pembelajaran matematika belum mampu mengembangkan aktivitas, melatih 

cara berpikir dan bernalar, memahami konsep dan memecahkan masalah 

matematika siswa.  

 Berdasarkan fenomena di atas, diduga penyebab permasalahan 

matematika siswa kelas VIII A MTsN Olak Kemang Kota Jambi antara lain 

adalah: 
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1. Pembelajaran konsep matematika kurang dikaitkan dengan kehidupan 

nyata atau pengalaman sehari-hari, sehingga sulit untuk dipahami siswa. 

2. Guru kurang memfasilitasi siswa untuk mengembangkan model 

permasalahan sesuai dengan cara mereka masing-masing. 

3. Siswa kurang diberi kesempatan untuk memanipulasi media sebagai 

jembatan untuk menemukan matematika verbal (simbol). 

4. Guru kurang membimbing siswa untuk menemukan kembali sifat-sifat 

seperti pertama ditemukan, supaya pemahaman akan bertahan lama dan 

mudah untuk diaplikasikan kepada permasalahan lebih lanjut. 

5. Dalam pembelajaran matematika guru tidak membiasakan berinteraksi 

dengan siswa atau menjadikan siswa fokus aktivitas di kelas, kurang 

memberikan kepercayaan dan motivasi serta bimbingan secara 

demokrasi. 

6. Guru belum memandang bahwa belajar matematika adalah bekerja 

dengan matematika, dan mengaplikasikan konsep ke dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 Berdasarkan kenyataan di atas perlu dilakukan usaha lebih lanjut 

untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran matematika di kelas 

VIII A MTsN Olak Kemang Kota Jambi. Salah satu alternatif yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah pendekatan 

pembelajaran matematika yang berorientasi pada pematematisasian 

pengalaman sehari-hari (mathematize everyday experience) dan penerapan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari (everyday mathematics) dengan 
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menggunakan Realistic Mathematics Education (RME). Realistic 

mathematics Education(RME) atau Pendidikan Matematika Realistik 

diadopsi menjadi Pendekatan Matematika Realistik (PMR)  (I Gusti Putu: 

2001:2). Setelah penulis memberikan informasi dan penjelasan mengenai 

prinsip serta karakteristik Realistic Mathematic Education (RME) kepada 

guru matematika beserta wakil kepala sekolah, mereka dapat memahami  

bahwa RME merupakan suatu solusi yang tepat untuk permasalahan 

pembelajaran matematika di kelas VIII A tersebut. Maka penulis secara 

bersama dengan guru matematika sepakat untuk melaksanakan suatu 

penelitian tindakan kelas dengan judul ”Peningkatan Aktivitas dan 

Kemampuan Matematis Siswa Melalui Pendekatan Realistic Mathematic 

Education (RME)”. Penelitian ini akan diakukan oleh guru matematika kelas 

VIII A  berkolaborasi dengan peneliti. 

 

B. Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diidentifikasi dengan 

beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut: 

1. Pembelajaran matematika yang dilakukan guru masih bersifat 

konvensional, aktivitas guru masih rendah, sehingga belum mampu 

membuat siswa aktif. 

2. Siswa belum mampu mengaplikasikan konsep atau memecahkan 

masalah, mengemukakan ide matematis atau mengkomunikasikannya. 

3. Aktivitas belajar siswa  belum optimal. 
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4. Kurangnya interaksi siswa dengan guru atau belum terciptanya 

komunikasi yang baik antara guru dan siswa. 

5. Pendekatan pembelajaran yang dilakukan guru cenderung teoritis dan 

monoton. 

6. Hasil belajar matematika siswa masih rendah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dibatasi pada aktivitas siswa dan kemampuan  matematis 

siswa dengan pendekatan RME di kelas VIII A MTsN Olak Kemang Kota 

Jambi. 

 

D. Rumusan Masalah 

 Sehubungan dengan pembatasan masalah, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peningkatan aktivitas belajar siswa melalui pendekatan RME 

di kelas VIII A MTsN Olak Kemang  Jambi? 

2. Bagaimana peningkatan pemahaman konsep  matematik siswa melalui 

pendekatan RME di kelas VIII A MTsN Olak Kemang Jambi? 

3. Bagaimana peningkatan pemecahan masalah matematik siswa melalui 

pendekatan RME di Kelas VIII A MTsN Olak Kemang  Jambi? 
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E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui peningkatan aktivitas siswa melalui pendekatan RME di 

kelas VIII A MTsN Olak Kemang Kota Jambi. 

2. Mengetahui peningkatan pemahaman konsep matematik siswa melalui 

pendekatan RME di kelas VIII A MTsN Olak Kemang Kota Jambi. 

3. Mengetahui peningkatan pemecahan masalah matematik siswa 

melalui pendekatan RME di kelas VIII A MTsN Olak Kemang Kota 

Jambi. 

 

F. Manfaat Penelitian  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 

1. Guru, sebagai informasi dan pedoman dalam merancang dan 

melaksanakan pembelajaran matematika di kelas VIII. 

2. Kepala sekolah, pengawas SLTP/MTs, kepala Kantor Wilayah 

Departemen  Agama  propinsi dan kabupaten/kota,  kepala Dinas 

Pendidikan propinsi dan kabupaten/kota, dalam rangka membina para 

guru untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran matematika siswa 

kelas VIII. 

3. Siswa, dalam memberikan pengalaman belajar yang lebih aktif, 

dinamis, kreatif  menyenangkan dan bermakna. 
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4. Pengembangan ilmu pengetahuan pada pendidikan menengah, sebagai 

strategi inovasi dalam pembelajaran matematika melalui Realistic 

Mathematics Education. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 A. Kajian Teori 

  1. Pembelajaran Matematika 

 Pembelajaran matematika merupakan proses belajar-mengajar yang 

merupakan perpaduan antara dua aspek yang saling mempengaruhi, yaitu 

aspek belajar yang dilakukan oleh siswa sebagai peserta didik dan aspek 

mengajar yang dilakukan oleh guru sebagai pendidik. Proses belajar yang 

terjadi berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh peserta didik sebagai 

subjek yang berperan membangun pengetahuan, sedangkan proses mengajar 

beorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai fasilisator 

pembelajaran, sesuai dengan pendapat  Depdiknas (1994) bahwa mengajar 

adalah menciptakan kondisi yang mampu merangsang siswa untuk belajar. 

Kedua aspek ini akan terjadi secara bersamaan dan berkolaborasi secara 

terpadu  menjadi suatu kegiatan dalam proses interaksi antara guru dengan 

siswa, serta antara siswa dengan siswa di saat pembelajaran berlangsung. 

Dalam proses pembelajaran ini, baik guru maupun siswa bersama-sama 

memainkan perannya masing-masing untuk terwujudnya tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

 Berkenaan dengan efektivitas pembelajaran, Wragg (1997: 12) 

memberikan batasan mengenai pembelajaran efektif yang dinyatakan 

dengan dua ciri, yaitu: 
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1. Suatu pembelajaran disebut efektif jika memudahkan siswa untuk     

mempelajari sesuatu yang bermanfaat seperti fakta, keterampilan, nilai, 

konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan sesama, atau suatu hasil 

belajar yang diinginkan. 

2.  Suatu pembelajaran disebut efektif apabila keterampilan yang didapat 

tersebut diakui oleh mereka yang memiliki kompetensi untuk menilai, 

seperti guru-guru, pelatih guru, pengawas atau penilik sekolah, tutor, 

dan guru pemandu pelajaran, bahkan jika memungkinkan siswa-siswa 

itu sendiri. 

 

 2. Aktivitas Belajar  

 Pada waktu proses belajar mengajar bukannya guru yang aktif dalam 

pembelajaran, tetapi siswa yang dituntut aktif agar dapat mencapai hasil 

belajar yang maksimal. Guru dalam hal ini berperan sebagai motivator dan 

fasilitator. Bila dalam pembelajaran siswa hanya pasif, diam dan 

mendengarkan maka proses pembelajaran tersebut tidak efektif, karena pada 

dasarnya belajar adalah berbuat.  

 Kegiatan pembelajaran menghendaki aktivitas siswa seoptimal 

mungkin. Aktivitas ini menyangkut aktivitas yang bersifat fisik maupun 

mental. Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas ini harus selalu ada, aktivitas 

dalam siswa dalam belajar bukan hanya secara individual tetapi juga dalam 

kelompok sosial. Aktivitas siswa dalam kelompok membuahkan interaksi 

dalam kelompok. Interaksi dikatakan maksimal bila interaksi itu terjadi 
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antara guru dan siswa, dan antara siswa dengan siswa dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 Paul B. Diedrich dalam Sardiman (2001: 99) membuat suatu daftar 

yang berisi 177 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan 

sebagai berikut : 

1. Visual activities, seperti membaca, memperhatikan, gambar 

demonstrasi, percobaan. 

2.  Oral activities, seperti merumuskan , bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi dsb. 

3. Listening actvities, seperti mendengarkan : uraian, percakapan, diskusi, 

musik, pidato. 

4. Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin, dan sebagainya. 

5. Drawing activities, seperti menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram pola dan sebagainya. 

6. Motor activities, seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, 

model mereparasi, bermain, berkebun dan sebagainya. 

7. Mental activities, seperti menanggap, mengingat, memecahkan soal, 

menanalisa, membuat hubungan, melihat hubungan, mengambil 

keputusan dan sebagainya. 

8. Emotional activities, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang dan sebagainya. 
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 Sementara itu Nana Sudjana (1989:61) menyatakan bahwa penilaian 

proses belajar mengajar terutama adalah melihat sejauh mana aktivitas  

siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Aktivitas siswa dapat 

dilihat dalam hal: 

a. Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya. 

b. Terlibat dalam pemecahan masalah 

c. Bertanya kepada siswa lain/guru apabila tidak memahami persoalan 

yang dihadapi 

d. Berusaha mencari berbagai informasi untuk pemecahan masalah 

e. Melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru 

f. Menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperolehnya 

g. Melatih diri dalam memecahkan soal/masalah sejenis 

 Untuk menumbuhkan aktivitas siswa , dituntut usaha yang keras dari  

guru untuk menciptakan proses belajar yang berjalan baik, yakni proses 

yang di dalamnya terdapat aktivitas yang mendukung siswa agar belajar 

lebih baik. Aktivitas merupakan suatu hal terpenting dari proses belajar 

karena merupakan suatu kegiatan. Tampa kegiatan tak mungkin seseorang 

belajar. Sesuai pendapat Rosseau dalam Nasution (1995 : 86) bahwas segala 

pengetahuan harus diperoleh dengan pengalaman sendiri, penyelidikan 

sendiri, dan membentuk sendiri pengetahuannya”. 

 Dalam kegiatan kelompok, sangat jelas aktivitas siswa dengan bekerja 

sama  melakukan diskusi, mengemukakan ide masing-masing anggota 

kelompok dan mengujinya secara bersama-sama. Siswa menggali seluruh 
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informasi yang berkaitan dengan topik yang menjadi bahan kajian kelompok 

dan mendiskusikannya pula dengan kelompok lain, (Nur Asma, 2006:14). 

 Sriyono (1992: 75) mengungkapkan bahwa dalam proses belajar 

mengajar guru harus mengusahakan agar murid-muridnya aktif jasmani 

maupun rohani.  Aktivitas  jasmani atau rohani itu meliputi, antara lain: 

1. Aktivitas indera: pendengaran, penglihatan, perabaan. Murid harus 

dirangsang agar dapat menggunakan alat inderanya sebanyak mungkin 

2. Aktivitas akal: akal anak-anak harus aktif atau diaktifkan untuk 

memecahkan masalah, menimbang-nimbang, mengemukakan pendapat dan 

mengambil keputusan. 

3. Aktivitas Ingatan: Pada waktu mengajar anak harus aktif menerima 

pelajaran yang disampaikan guru dan menyimpannya dalam otak, 

kemudian pada suatu saat ia siap dan mampu mengutarakan kembali. 

4.  Aktivitas Emosi: dalam hal ini murid hendaklah senantiasa berusaha 

mencintai pelajarannya. Melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran 

matematika sangat penting, karena dalam matematika banyak kegiatan 

pemecahan masalah yang menuntut keaktifan siswa.  

  Lebih lanjutnya Dimyati dan Mudjiono (1999: 63) menyatakan bahwa 

untuk menimbulkan aktivitas belajar siswa maka guru diantaranya dapat 

melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 

         1. Menggunakan multimode dan multimedia. 

         2. Memberikan tugas-tugas individu dan kelompok. 



13 

 

 

 

           3. Memberikan kesimpulan pada siswa untuk melaksanakan eksperimen 

dalam kelompok kecil. 

4. Memberikan tugas untuk membaca bahan belajar dan mencatat hal-hal 

yang kurang jelas. 

5.  Mengadakan tanya jawab dan diskusi. 

  Hal ini berarti kesempatan yang diberikan oleh guru akan menuntut 

siswa selalu aktif mencari, memperoleh, dan mengolah perolehan 

belajarnya. 

 

3. Kemampuan Matematis 

Menghadapi masa depan yang penuh dengan persaingan dan 

tantangan, diperlukan kecakapan dan keterampilan tertentu untuk dapat 

mengatasi problematika dan dinamika zaman yang terus berkembang. 

Permasalahan yang terus berdatangan dalam kehidupan perlu disikapi secara 

cermat, efektif, dan efisien agar diperoleh solusi yang optimal. Untuk 

mengatasinya diperlukan kemampuan berpikir yang logis, rasional, 

sistematis, kritis, dan kreatif yang mampu memecahkan permasalahan.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa matematika sangat berkaitan erat 

dengan fenomena kehidupan, mulai dari fenomena yang sederhana sampai 

fenomena yang kompleks. Penguasaan matematika sangat diperlukan dalam 

kehidupan. Penguasaan matematika ini meliputi kemampuan memahami isi 

(content) matematika itu sendiri, memahami kaitan antar konsep matematika 

(mathematical connection), mengemukakan ide matematika kedalam 
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bahasanya (mathematical communication), serta menyusun model 

matematika dalam menyelesaikan permasalahan (mathematical problem 

solving).  

Oleh karena itu, karakteristik kemampuan matematis yang akan 

dikembangkan adalah aspek-aspek yang meliputi kemampuan pemahaman 

konsep matematika, komunikasi matematik, koneksi matematik, penalaran 

matematik, dan pemecahan masalah matematik. Dalam hal ini fokus 

penelitian hanya pada pemahaman konsep dan pemecahan masalah 

matematik. 

 a. Pemahaman Konsep 

 Konsep matematika muncul sebagai suatu proses induktif dan 

pengembanagn konsep matematika menjadi suatu teori dilakukan secara 

deduktif. Dalam struktur matematika yang dibangun dengan pola berpikir 

ini, terdapat rantai hirarki konsep yang tidak dapat dihilangkan salah satu 

mata rantainya. Dengan kata lain perlu kesinambungan pemahaman konsep 

dalam setiap mata pelajaran. 

 Di dalam pembelajaran pemahaman konsep pada tingkat sekolah 

menengah, menurut NCTM (1989:225-226) dapat dinilai dengan cara: 

1. Merekognisi variasi interpretasi konsep-konsep. 

2. Mengidentifikasi contoh dan non contoh dari konsep, membandingkan 

dan mencari lawan konsep. 
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3. Mengintegrasi konsep. Assesmen ini menuntut siswa bisa menggunakan 

pengetahuan mereka untuk menginterpretasikan masalah dan 

mengidentifikasi representasi yang benar dari suatu solusi. 

 Sementara itu, menurut Cangelosi (1995: 9) bahwa sasaran 

konseptualisasi merupakan klasifikasi dari sasaran kognisi tingkat 

intelektual yaitu menuntut siswa memakai penalaran induktif untuk: (1) 

Membedakan contoh konsep tertentu (yakni gagasan atau abstraksi) dari 

sesuatu yang bukan contoh dari konsep tersebut atau (2) Mengerti mengapa 

ada hubungan tertentu. Hubungan merupakan sebagaian besar isi kurikulum 

pada tingkat sekolah sampai perguruan tinggi. Hubungan ini mencakup 

fakta, hipotesis, teori, hukum, asas, rumus, rampatan, aksioma, dan aturan 

soal konseptualisasi, seperti semua soal tingkat intelektual menghadapkan 

siswa kepada tugas yang tidak dapat diselesaikan tampa bernalar melampaui 

apa yang diingat. 

 Pemahaman terhadap konsep merupakan bagian yang sangat penting 

dalam proses belajar dan memecahkan masalah, baik di dalam proses belajar 

itu sendiri maupun di dalam kehidupan nyata. Kemampuan memahami 

konsep menjadi landasan untuk berpikir dalam menyelesaikan persoalan. 

Dahar (1996) menyatakan bahwa belajar konsep merupakan hasil utama 

pendidikan. Konsep-konsep merupakan pilar-pilar pembangun berpikir. 

Konsep-konsep merupakan dasar bagi proses-proses mental yang lebih 

tinggi untuk merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi-generalisasi. 
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 Beberapa indikator mengenai pemahaman menurut Sumarmo (2003, 

2004) diantaranya adalah: 

 Pemahaman mekanikal, instrumental, komputasional, dan knowing 

how to: melaksanakan perhitungan rutin, algoritmik dan menerapkan 

rumus pada kasus serupa. 

 Pemahaman rasional, relasional, fungsional, dan knowing how to: 

membuktikan kebenaran, mengaitkan suatu konsep dengan konsep 

lainnya, mengerjakan kegiatan matematik secara sadar, dan 

memperkirakan suatu kebenaran tanpa ragu.  

b. Pemecahan Masalah Matematik 

 Pemecahan masalah matematik adalah proses yang menggunakan 

kekuatan dan manfaat matematika dalam menyelesaikan masalah, yang 

juga merupakan metode penemuan solusi melalui tahap-tahap pemecahan 

masalah. Tahap-tahap ini merupakan tahapan pemecahan masalah Polya 

yang meliputi: memahami masalah, memilih strategi penyelesaian, 

melaksanakan strategi, dan memeriksa kebenaran hasil. 

 Masalah timbul karena adanya suatu kesenjangan antara apa yang 

diharapkan dengan kenyataan, antara apa yang dimiliki dengan apa yang 

dibutuhkan, antara apa yang telah diketahui yang berhubungan dengan 

masalah tertentu dengan apa yang ingin diketahui. Oleh karena itu 

kesenjangan ini harus segera diatasi. Proses mengenai bagaimana 

mengatasi kesenjangan ini disebut sebagai proses memecahkan masalah. 
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 Pemecahan masalah merupakan suatu tindakan untuk menyelesaikan 

masalah. Schoenfeld (1985) memberikan suatu tip dalam melakukan 

pemecahan masalah matematika, ia mengemukakan empat kategori 

keterampilan yang diperlukan agar sukses dalam mempelajari matematika 

yaitu, (1) Sumberdaya – dalil-dalil dan pengetahuan prosedural 

matematika, (2) Heuristik – strategi dan teknik untuk menyelesaikan 

masalah seperti bekerja mundur atau menggambarkan suatu model, (3) 

Kontrol – memutuskan kapan dan bagaimana sumberdaya dan strategi 

digunakan, dan (4) Keyakinan – suatu pandangan dunia matematik yang 

menentukan bagaimana seseorang melakukan pendekatan terhadap 

masalah. 

 Salah satu aspek pemecahan masalah yang menarik adalah penemuan 

masalah (Matlin, 1994). Ketika masalah ditemukan, maka telah terjadi 

suatu perbedaan keseimbangan (disequilibrium) dengan keadaan awal 

(equilibrium) sebelumnya). Siswa perlu mengkonstruksi suatu 

keseimbangan baru, artinya ketika siswa mengalami konflik kognitif, ia 

akan berusaha untuk mencapai keseimbangan baru yaitu berupa solusi atas 

masalah tersebut. Apabila siswa mampu menemukan konflik dan mampu 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, maka sebenarnya ia telah 

meningkat tahap kognitifnya, dengan kata lain kemampuannya telah 

meningkat. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Setiono (1983) 

bahwa tahap perkembangan kognisi siswa meningkat apabila telah terjadi 
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equilibrasi, yaitu terjadi keseimbangan antara equilibrium yang satu 

dengan equilibrium lainnya. 

 Beberapa indikator pemecahan masalah dapat diperhatikan dari 

paparan Sumarmo (2003, 2004) sebagai berikut: 

 Mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan 

kecukupan unsur yang diperlukan 

 Merumuskan masalah matematik atau menyusun model matematik 

 Menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah (sejenis 

dan masalah baru) dalam atau di luar matematika 

 Menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal 

 Menggunakan matematika secara bermakna. 

 

4. Pendekatan Realistic Mathematics Education(RME)  

 Realistics mathemathics Education(RME) yang dikembangkan di 

Indonesia sejak tahun 2001,  dan lebih dikenal pendekatan matematika 

realistik, yang telah dikembangkan dalam tiga dekade terakhir di Belanda. 

RME adalah suatu pendekatan yang memandang matematika sebagai suatu 

kegiatan manusia (human activities), dan belajar matematika berarti bekerja 

dengan matematika (doing mathematics) (Freudental, 1991; Treffes, 1787; 

Gravemeijer, 1994; de Lange, 1999: dalam Ahmad Fauzan: 2008:19). 

 Matematikka realistik diambil dari salah satu di antara empat 

pendekatan dalam matematika menurut klasifikasi menurut klasifikasi 

Treffers (Treffers, 1987: dalam Marpaung, 2001: 2), yaitu mekanistik, 
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empiristik, strukturalistik dan realistik. Dalam pembelajaran matematika dua 

komponen matematisasi adalah penting yaitu matematisasi horizontal dan 

matematisasi vertikal (Marpaung, 2001: 2). Perbedaan dari keempat 

pendekatan di atas, ditekankan sejauh mana menggunakan kedua komponen 

tersebut. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat perbedaan tersebut (tanda – 

berarti tidak menggunakan komponen, dan + adalah menggunakan 

komponen tersebut). 

 Tabel 1. Perbedaan Keempat Pendekatan pada pembelajaran Matematika. 

Pendekatan Pembelajaran 

Matematika 

Matematisasi 

Horizontal 

Matematisasi 

Vertikal 

Mekanistik - - 

Empiristik + + 

Strukturalistik - - 

Realistik + + 

 

 Matematisasi horizontal menunjuk pada proses tranformasi masalah 

yang dinyatakan dalam bahasa sehari-hari ke bahasa matematika dan 

matematisasi vertikal adalah proses dalam matematika itu sendiri. 

Gravemeijer (dalam Marpaung, 2001:2) mengungkapkan bahwa horizontal 

mathematization stand for transforming a problem field into mathematic 

problem, and vertical mathematization for processing within the 

mathematical system. 
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 Kedua matematisasi tersebut juga diformulasikan oleh Treffers, 1991 

(dalam I Gusti Putu, 2001: 3) yaitu pada matematisasi horizontal siswa 

menggunakan matematika sehingga dapat membantu siswa 

mengorganisasikan dan menyelesaikan suatu masalah yang ada pada situasi 

nyata. Contoh matematisasi horizontal adalah: pengidentifikasian, 

perumusan dan memvisualisasikan masalah dalam cara-cara yang berbeda, 

pentranformasian masalah dunia real ke masalah matematik. Sedangkan 

matematisasi vertikal adalah proses pengorganisasian kembali menggunakan 

matematika itu sendiri. Contoh matematisasi vertikal adalah 

perepresentasian hubungan-hubungan dalam rumus, penyesuaian model 

matematik, penggunaan model-model yang berbeda, perumusan model 

matematik, dan penggeneralisasian ( I Gusti Putu, 2001:3). 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran 

dengan RME dimulai dari masalah kontekstual. Dengan menggunakan 

aktivitas matematisasi horizontal  siswa membuat model matematika 

informal atau formal. Dengan implementasi matematisasi vertikal seperti 

pemecahan masalah baik secara individu atau berkelompok membandingkan 

pemecahan dengan diskusi maka diperoleh pemecahan masalah. Kemudian 

siswa menggunakan pemecahan dan strategi tersebut ke masalah kontekstual 

yang lain dan akhirnya siswa sampai kepada  pengetahuan matematik 

formal. 
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5. Karakteristik Realistic Mathematics Education(RME) 

 Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) mempunyai lima 

karakteristik yaitu: (a) Menggunakan  masalah kontekstual, (b) 

menggunakan model, (c) menggunakan hasil dan konstruksi siswa sendiri, 

(d) interaksi , dan (e) keterkaitan(intertwinment) antara unit-unit 

matematika dan masalah-masalah yang ada dalam dunia ini(Treffers, 1991; 

van den Heuvel-Panhuizen,1998: dalam I Gusti Putu, 2001:3). 

 a. Menggunakan masalah” kontekstual Real” 

 Pembelajaran diawali dengan masalah kontekstual (dunia nyata), 

sehingga memungkinkan siswa menggunakan pengalaman sebelumnya 

secara langsung. Ini berarti pembelajaran tidak dimulai dari sistem dari 

formal. Fenomena konsep terjadi dalam mengembangkan konsep yang lebih 

komplit. Kemudian siswa dapat mengaplikasikan konsep-konsep 

matematika tersebut ke masalah baru atau dunia nyata (apllied 

mathematization) sehingga memperkuat pemahaman konsep. 

 Gambar berikut menunjukan dua proses matematisasi yang berupa 

siklus ”dunia nyata” tidak hanya sebagai sumber matematisasi tetapi juga 

sebagai tempat untuk mengaplikasikan kembali ke matematika. 
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Dunia Nyata 

 

 

Matematisasi dalam aplikasi   Matematisasi dan refleksi 

 

 

   Abstraksi dan formalisasi 

Gambar 1. Matematisasi Konseptual (de Lange 1987; dalam Gusti Putu, 2001: 4) 

 

 

b. Menggunakan Model-Model 

 Istilah model berkaitan dengan model situasi dan model matematik 

yang siswa sendiri (self developed models). Peran self developed models 

merupakan jembatan bagi siswa dari situasi konkrit ke abstrak atau kontek 

informal ke formal. Artinya siswa membuat model sendiri dalam 

menyelesaikan masalah. Pertama adalah model suatu situasi yang dekat 

dengan dunia nyata siswa. Dengan generalisasi dan informasi, model 

tersebut berubah menjadi mode-of masalah tersebut. Melalui penalaran 

matematik mode-of  berubah menjadi mode-for masalah yang sejenis, 

sehingga diperoleh pengetahuan matematika formal. 

c. Menggunakan produksi dan konstruksi siswa 

 Siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan strategi-

strategi informal pemecahan masalah mereka yang dapat mengarahkan pada 

pengkonstruksian prosedur-prosedur pemecahan. Streefland (dalam Gusti 
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Putu, 2001:4) menekan bahwa, dengan produksi dan konstruksi, siswa 

terdorong untuk melakukan refleksi pada bagian penting dalam proses 

belajar siswa. Dengan bimbingan guru siswa diharapkan menemukan 

kembali konsep, rumus, dalam bentuk formal. 

a. Menggunakan interaktif 

 Interaksi antar siswa dan dengan guru merupakan hal yang mendasar 

dalam RME. Secara eksplisit bentuk interaksi yang berupa negoisasi, 

penjelasan, pembenaran, setuju, tidak setuju, pertanyaan atau refleksi 

digunakan untuk mencapai bentuk formal dari dari bentuk-bentuk informal 

siswa. 

b. Keterkaitan (intertwinment) unit belajar  

 Dalam RME pengintegrasian unit-unit matematika adalah essensial. 

Dengan keterkaitan ini memudahkan siswa dalam proses pemecahan 

masalah. Dalam kehidupan dunia nyata, fenomena-fenomena saling terkait. 

 Selanjutnya Ahmad Fauzan, (2001: 2) menjelaskan ciri-ciri 

pembelajaran yang menggunakan pendekatan  RME atau PMR antara lain 

adalah: 

a. Matematika dipandang sebagai kegiatan manusia sehari-hari 

(contextual problems) merupakan bagian yang essensial. 

b. Belajar matematika berarti bekerja dengan  matematika (doing 

mathematics). 

c. Siswa diberi kesempatan untuk menemukan konsep-konsep 

matematika dibawah bimbingan orang dewasa (guru). 
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d. Proses pembelajaran berlangsung secara interaktif, dan siswa menjadi 

fokus aktivitas di kelas. Guru harus dapat memilih kegiatan-kegiatan 

yang akan dilaksanakan, melaksanakan, dan membimbing pelaksanaan 

diskusi, dan menyeleksi kontribusi-kontribusi yang diberikan oleh siswa 

untuk dibahas secara klasikal. 

e. Aktivitas yang dilakukan meliputi: menemukan masalah-masalah 

kontekstual looking for( problems), memecahkan masalah (solving 

problems), dan mengorganisir. 

 Selanjutnya Gravemeijer 1994 (dalam Ahmad Fauzan, 2001:2) 

mengemukakan tiga prinsip kunci RME, yaitu: 

a. Guided Reinvention/Progresive Mathematizing: yaitu melalui topik-

topik yang disajikan, siswa harus diberi kesempatan untuk mengalami 

proses yang sama sebagaimana konsep-konsep matematika ditemukan. 

Hal ini dilakukan dengan memasukan sejarah matematika, memberikan 

“contextual problems” yang mempunyai beberapa kemungkinan solusi, 

dilanjutkan dengan “mathematizing” prosedur solusi yang sama, 

sehingga siswa menemukan sendiri konsep dan hasil. 

b. Didactical Phenomenologi: dimana topik-topik matematika disajikan 

atas dua pertimbangan yaitu aplikasinya serta kontribusinya terhadap 

perkembangan matematika lanjut. 

c. Self developed Models, yaitu sewaktu mengerjakan “contextual 

problems” siswa mengembangkan model mereka sendiri. 
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 Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat di atas pada dasarnya 

prinsip atau ide yang mendasari RME atau PMR adalah: Pembelajaran 

dimulai dari masalah sehari-hari atau situasi realistik (matematika 

horizontal), siswa membuat model sesuai dengan caranya sendiri, siswa 

siswa diberi kesempatan untuk menemukan kembali ide-ide mereka, dan 

menggunakannya pada permasalahan yang lebih lanjut (matematika 

vertikal). 

 Dari berbagai karakteristik RME yang telah dikemukan,  dapat diambil 

kesimpulan bahwa pembelajaran dengan RME sarat dengan aktivitas doing 

mathematics, investigasi, diskusi dan refleksi, seperti yang dikemukakan 

oleh de Moor, 1994 (dalam Ahmad Fauzan, 2008: 30) berikut ini: 

 RME does not resemble individual paper and pencil work  

nor is it a matter of the techer doing the explanation and pupil 

imitating the activity. It calls for work, to be done in-groups 

where investigation, experimentation, discussion and reflection 

are the core of teaching learning perocess. 

 

 Dari pernyataan de Moor tersebut juga terkandung makna bahwa RME 

tidak hanya memberi perhatian besar terhadap perkembangan ranah kognitif 

siswa, melainkan juga ranah afektif dan psikomotor. Kondisi ini cocok 

dengan ide yang terkandung dalam KTSP. 

 Beberapa penelitian tentang penerapan RME di Indonesia 

menunjukkan bahwa siswa yang diajar dengan pendekatan RME lebih baik 

dalam memcahkan masalah, serta lebih berani untuk bertanya dan 

mengemukakan pendapat (lihat Armanto, 2002; Fauzan dkk, 2006; Hadi, 

2005 dalam Ahmad Fauzan:2008). 
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B. Kerangka Konseptual 

 Pembelajaran matematika dengan pendekatan matematika realistik 

diawali dengan fenomena sehari-hari atau  masalah kontekstual, kemudian 

siswa akan mentransfer masalah ke dalam bentuk model menurut cara 

mereka masing-masing (strategi informal), kemudian dibawah bimbingan 

guru siswa akan mengkonstruksi, menemukan konsep, sifat atau rumus 

(bentuk foermal), dan akhirnya siswa dapat mengaplikasikan kembali 

kepada permasalahan yang lebih komplit. Dalam proses pembelajaran 

matematika realistik interaksi antar siswa dan dengan guru, serta 

menggunakan refleksi untuk mencapai bentuk formal merupakan suatu hal 

yang essensial. Dalam penelitian ini yang akan melakukan tindakan 

langsung adalah guru matematika dengan berkolaborasi dengan penulis. 

  Karena pembelajaran matematika dengan RME ini merupakan sesuatu 

yang baru dan belum dipahami oleh guru secara utuh, maka sebelum proses 

pembelajaran berlangsung, penulis akan memberikan penjelasan-penjelasan 

mengenai RME, bagaimana aktivitas guru dalam pembelajaran serta 

merancang pembelajaran secara bersama denagn guru kelas. Pada saat 

proses pembelajaran berlangsung penulis akan terlibat langsung sebagai 

pengamat aktivitas guru. 

 Berdasarkan karakteristik pembelajaran matematika melalui RME, 

penulis merasa yakin akan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, yang 

juga akan berdampak terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep 
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dan pemecahan masalah matematis siswa. Untuk lebih jelasnya kerangka 

pembelajarannya dapat dilihat pada alur berikut: 

PENDEKATAN REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION  

 

 

 

Matematisasi Konseptual  

 

 

Interaksi dan Refleksi 

 

 

 

Penguatan konsep 

  

 

  Gambar 2. Kerangka Konseptual 

 

C. Penelitian Yang Relevan 

 Desniati (2009:87) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa 

pembelajaran matematika dengan PMR dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar matematika siswa kelas II SD 07 Belakang Balok Bukittinggi. Hal ini 

disebabkan aktivitas yang dilakukan siswa dalam pembelajaran dengan PMR 

Masalah 

Kontekstual 

Siswa 

Memodelkan 

masalah(informal) 

Siswa 

Menemukan 

Konsep (formal) 

Mengaplikasikan 
Konsep 

Guru 

Siswa 

Aktivitas siswa 

meningkat. Kemampuan 

matematis siswa 

meningkat 
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adalah dengan melakukan kegiatan memodelkan, berinteraksi dengan guru, 

sesama siswa secara demokrasi, berorientasi pada pemecahan sehari-hari sehingga 

mudah dipahami oleh siswa, siswa diberi kesempatan menggunakan cara sendiri 

untuk menemukan. Proses pembelajaran berlangsung secara interaktif, 

menggunakan kontribusi siswa untuk menemukan, sehingga belajar matematika 

sesuatu yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.    Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(Classroom Action Research). Menurut Kemmis (dalam Rochiati, 2006:4) 

penelitian tindakan merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat 

reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan proses pembelajaran dan kinerja sebagai 

guru. Penelitian tindakan yang digunakan adalah penelitian partisipatory 

(collaborative) yang dilaksanakan secara kolaboratif dan bermitra dengan 

pihak lain, yaitu antara penulis dengan guru bidang studi matematika yang 

dibimbing oleh penulis dalam merancang pembelajaran dengan pendekatan 

Realistic Mathematic Education  dan pelaksanaan tindakan. untuk 

membantu mencari solusi yang efektif sebagai upaya memperbaiki dan 

meningkatkan aktivitas, kemampuan pemahaman konsep dan pemecahan 

masalah matematik siswa. 

 Penelitian tindakan ini menggunakan model Kurt Lewin (dalam 

depdiknas:2002) yang terdiri dari empat komponen, yaitu1) perencanaan 

(planning), 2) tindakan (action), 3) pengamatan (observing)dan 4) refleksi 

(reflecting). 
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B.   Setting Penelitian 

   1. Lokasi penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di kelas VIII A MTsN Olak Kemang Kota 

Jambi.  Alasan Pemilihan lokasi penelitian antara lain: 

a. Siswa kelas VIII A MTsN Olak Kemang Kota Jambi banyak yang 

belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

b. Guru Matematika kelas VIII A MTsN Olak Kemang Kota jambi 

masih mengajar secara konvensional. 

  2.  Subjek Penelitian 

  Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII A MTsN Olak 

Kemang Kota Jambi tahun ajaran 2009/2010, dengan jumlah siswa 31 orang  

yang terdiri 14 laki-laki dan 17 perempuan.  

  3. Waktu penelitian  

 Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada semester II tahun 

pelajaran 2009/2010 pada bulan Februari s.d April 2010. Penelitian 

dilaksanakan sejalan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, 

yakni 4 jam pelajaran seminggu masing-masing 2 X 40 menit. 

C.   Definisi Operasional  

  Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka 

diperlukan definisi operasional istilah sebagai berikut: 

1. Aktivitas siswa adalah kegiatan  selama berlangsungnya proses 

pembelajaran matematika dengan pendekatan RME. Adapun ciri-ciri 

aktivitas siswa sebagai berikut: (a) aktif berdiskusi, (b) memberikan 
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jawaban, (c) mengajukan pertanyaan yang relevan dengan materi, (d) 

memberikan bantuan , (e) menerima bantuan, (f) memberikan saran, dan 

(g) mengerjakan tugas atau latihan, 

2. Pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah adalah 

kemampuan yang diperoleh siswa setelah proses pembelajaran 

dilaksanakan, baik dalam bentuk hasil belajar maupun perubahan 

tingkah laku dan sikap siswa. 

3. Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME )adalah 

pembelajaran matematika yang diawali dengan pemberian masalah 

sehari-hari (masalah kontekstual), siswa mentransfer ke dalam bentuk 

model (strategi informal) kemudian siswa mengkostruksi konsep 

(bentuk informal), dan akhirnya mengaplikasikan konsep. Guru sebagai 

fasilitator, motivator dan pembimbing. 

D.   Siklus Penelitian 

 Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

siklus yang melalui empat tahap yaitu; Perencanaan (Planing), Pindakan 

(action), Observasi (Observation) dan Refleksi (reflection). Peneliti 

merencakan penelitian ini dilaksanakan dengan tiga siklus. Apabila pada 

siklus I terjadi peningkatan, siklus II, dan siklus III  akan dilanjutkan sampai 

mencapai tujuan penelitian  yang ditetapkan. Berikut ini adalah langkah-

langkah kegiatan untuk setiap siklus.  
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      Siklus berikutnya     

             

   Gambar 3. Penelitian Tindakan Kelas Kurt Lewin dalam Arikunto (2008) 

G.   Prosedur Penelitian  

 PTK dilaksanakan dalam bentuk siklus berulang yang di dalamnya 

tedapat empat tahapan utama yaitu : Perencanaan, Tindakan, Pengamatan, 

dan refleksi. Dalam penelitian ini empat tahapan penelitian yang akan 

dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan (Planning) 

 Perencanaan tindakan dilakukan secara berkolaborasi dengan guru 

matematika, yaitu menyusun rencana penelitian tindakan yang dilakukan 

dalam proses pembelajaran matematika. Perencanaan disusun sesuai dengan 
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(action) 
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situasi saat ini yang bersifat fleksibel dan dapat diubah dengan 

perkembangan yang terjadi. Beberapa persiapan yang dilakukan pada tahap 

ini sebagai berikut : 

a. Memberikan pelatihan kepada guru matematika tentang pembelajaran 

matematika dengan RME, yaitu dengan cara memberikan penjelasan 

mengenai RME, kemudian guru mempraktekan dalam pembelajaran 

matematika, penulis mengamati serta mempraktekan bersamahal-hal 

yang perlu disempurnakan.  

b. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan 

kurikulum yang berlaku, dengan mengkaji terlebih dahulu silabus mata 

pelajaran matematika kelas VIII semester II. Pengkajian dilakukan 

terhadap materi pelajaran, alokasi waktu, indikator pencapaian serta 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP disusun disesuaikan dengan 

pendekatan pembelajaran Realistic Mathematic Education. 

c. Menyusun panduan observasi, yang dipersiapkan adalah daftar 

pengamatan mengenai aktivitas guru dan aktivitas siswa seperti 

perilaku atau respon siswa yang muncul dalam proses pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik RME. 

d. Menyusun tes hasil belajar, secara berkolaborasi antara peneliti/ 

pembimbing guru, validator dan teman sejawat/observer. Tes 

digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah mengikuti 

pembelajaran dengan RME. 

e. Merancang Lembaran Kerja Siswa (LKS). 
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f. Merencanakan pelaksanaan siklus I,  

g. Menentukan observer yaitu untuk mengamati aktivitas guru, dan 

membuat catatan lapangan dilakukan peneliti sendiri. Untuk 

mengamati aktivitas siswa adalah teman sejawat di sekolah tersebut. 

 Tahap awal sebelum pembelajaran dilaksanakan, guru merencanakan 

membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang. 

Anggota kelompok direncanakan heterogen dari segi kemampuan yang 

relatif sama. Dalam kelas VIII A terdapat 31 siswa sehingga dapat dibagi 

menjadi 8 kelompok. 

 Adapun langkah-langkah penerapan pendekatan matematika realistik 

dalam kelas adalah sebagai berikut: 

 1.  Memahami permasalahan kontekstual sebagai starting point untuk 

mengkonstruksikan pengetahuan matematika formalnya. 

2. Menjelaskan permasalahan matematika dimana guru bertindak sebagai 

motivator dan fasilitator. 

  3 Menyelesaikan permasalahan matematika melalui kerja kelompok. 

4. Membandingkan dan mendiskusikan jawaban dari permasalahan yang 

diberikan oleh guru dengan siswa lain. 

  5. Siswa menyimpulkan materi hasil pembelajaran. 

 Dalam pendekatan realistik masalah-masalah kontekstual dijadikan 

titik pangkal pembelajaran. Masalah-masalah kontekstual haruslah masalah 

yang dapat dibayangkan dengan baik oleh siswa atau masalah sederhana 

yang dikenal dan sering dilihat oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. 
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Guru harus bisa mendekatkan materi matematika dengan realita lingkungan 

kehidupan sehari-hari siswa. Melalui pendekatan ini juga memungkinkan 

siswa untuk bertanya pada siswa lain sehingga siswa dapat lebih paham 

tentang konsep matematika yang sedang dipelajari. 

      2. Tahap Pelaksanaan Tindakan (Action) 

 Tindakan yang dilaksanakan adalah pembelajaran dengan pendekatan 

Realistic Mathematic Eeducation (RME)/ Matematika Realistik . 

 Pembelajaran dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut : 

a. Pada tahap pertama pengajaran, guru akan menjelaskan stándar 

kompetensi, kompetensi dasar dan tujuan pemebelajaran serta 

memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah 

realistik yang akan disajikan. Pada tahap orientasi ini, guru menyajikan 

informasi yang berkaitan dengan masalah realistik, meliputi materi 

prasyarat, konsep, fakta yang diketahui dan terkait lainnya. 

b. Tahap kedua adalah mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru akan 

membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasiakn tugas belajar 

yang berhubungan dengan masalah realistik tersebut. Siswa berkeloppok 

melakukan diskusi untuk memecahkan masalah realistik tersebut. 

c. Tahap ketiga adalah membimbing penyelidikan secara individual 

maupun kelompok. Guru akan mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai , melaksanakan eksperimen, untuk mendapatkan 

penjelasan, pemecahan masalah realistik. Untuk memandu diskusi dalam 

proses ini, siswa dibantu dengan lembar kerja. 
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d. Tahap keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

Siswa menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan atau model dan 

mereka berbagi tugas dengan temannya. Setiap kelompok menyajikan 

laporan hasil diskusi ke depan kelas. Penyajian dapat dilakukan dengan 

media papan tulis. Sedangkan kelompok lain dapat mengajukan 

pertanyaan, menyanggah atau memberi tanggapan lainnya.  

e. Tahap kelima adalah menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan 

masalah realistik. Pada tahap penutup ini, guru akan membantu ssiswa 

untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka 

dan proses-proses yang mereka gunakan. Guru akan meminta untuk 

dibuat rangkuman /kesimpulan. 

  Untuk mengevaluasi hasil pembelajaran, siswa diberi soal. Dan untuk 

meningkatkan kemampuan matematika siswa diberi soal latihan (PR). 

  3. Tahap Pengamatan (Observation) 

 Pembelajaran dilaksanakan dengan metode pembelajaran matematika 

realistik. Dalam pendekatan matematika realistik materi ajar dikaitkan 

dengan masalah kontekstual atau masalah sehari-hari. 

  Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan data dengan melakukan 

pengamatan kepada siswa selama proses pembelajaran berlansung. 

Pengamatan dilaksanakan untuk mengetahui adanya antara perencanaan, 

pelaksanaan tindakanndan untuk mengetahui seajuh mana tindakan dapat 

menghasilkan perubahan sesuai dengan yang dikehendaki. 
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  Pengambilan data sebagian dilakukan oleh teman sejawat 

(berkolaborasi) dan sebagian dilakukan oleh peneliti sendiri pada saat 

pembelajaran berlangsung. Untuk pengambilan data tentang aktivitas siswa 

dilakukan oleh kolaborator dan peneliti. Sedangkan laporan hasil presentasi, 

nilai latihan dan nilai hasil tes dilakukan guru dan peneliti. 

4. Tahap Refleksi 

  Pada tahap refleksi, dilakukan analisa dan diskusi terhadap data hasil 

observasi.  Data yang diperoleh dianalisis, dievaluasi untuk mengetahui 

sejauh mana keberhasilan tindakan dalam mencapai tujuan. Pada tahap 

refleksi ini akan diketahui apa saja yang sudah dicapai, apa saja yang belum 

dicapai dan apa saja kelemahan yang harus diperbaiki pada pertemuan 

berikutnya. 

  Kesimpulan hasil refleksi di atas menjadi bahan pertimbangan untuk 

menentukan langkah selanjutnya. Kriteria ketuntasan minimum (KKM) 

menjadi acuan keberhasilan pembelajaran. Maka indikator kinerja 

ditetapkan sebagai berikut: 

  a. Jika dengan tindakan di atas tingkat ketuntasan individual yaitu 65% 

dan   klasikal yaitu 75 %, maka tujuan penelitian dinyatakan tercapai 

dan tetap menggunakan tindakan semula. 

b.  Jika dengan tindakan ini belum memenuhi sebagai mana pada point 

(a) di atas, maka perlu adanya perbaikan atau tambahan tindakan yang 

selanjutnya dilaksanakan dalam siklus berikutnya. 
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E.   Instrumen penelitian 

 Instumen penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk mencari dan 

mengumpulkan data pada waktu penelitian. Dalam penelitian ini instrumen 

yang digunakan adalah: 

1. Lembar observasi 

a. Lembar Observasi Aktivitas guru 

 Lembar ini digunakan untuk melihat aktivitas guru pada saat 

pembelajaran berlangsung. Indikator untuk menunjukan aktivitas guru 

dalam pembelajaran dengan RME adalah sebagai berikut: 

  1).   Memberikan penjelasan tentang materi yang akan dipelajari 

  2).   Mengajukan masalah kontekstual 

  3).   Bertanya kepada siswa 

  4).   Meminta siswa memodelkan masalah 

  5).   Meminta pendapat/atau alasan siswa 

  6).   Meminta siswa menjelaskan kepada teman 

  7).   Memotivasi atau menghargai pendapat siswa 

  8).   Membimbing siswa membuat kesimpulan 

  9).   Meminta siswa mencatat kesimpulan 

  10). Meminta siswa mengerjakan soal. 

Lembar ini digunakan untuk melihat aktivitas guru dalam 

pembelajaran matematika dengan RME. 
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b. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

 Lembar ini digunakan untuk melihat aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Indikator untuk menunjukan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran dengan RME yang akan diamati adalah sebagai berikut: 

1).  Memperhatikan penjelasan guru 

2).  Merespon/Menjawab pertanyaan guru/memberikan tanggapan 

3).  Memodelkan masalah secara kongkrit atau abstrak  

4).  Menyelidiki/membaca/mencermati/mencari menemukan solusi soa-soal 

5).  Mengajukan pertanyaan kepada guru atau teman 

6).  Mengemukakan alasan atau pendapat  

7).  Menjelaskan kepada teman 

8).  Membuat atau mencatat hasil diskusi dan  kesimpulan 

9).  Mempresentasikan  hasil diskusi kelompokType equation here. 

10).Melakukan kegiatan yang tidak relevan pada proses pembelajaran, 

seperti mengobrol, bermenung, keluar masuk kelas dan lain 

  

 Lembar tes digunakan untuk mengukur keberhasilan dan ketuntasan 

belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran matematika dengan RME, 

yang dilakukan pada setiap akhir siklus.  

2.  Lembar tes pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan 

masalah  

 Lembar tes digunakan untuk mengukur keberhasilan dan ketuntasan 

belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran matematika dengan RME, 

yang dilakukan pada setiap akhir siklus.  

        Tes pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah yang 

dirancang adalah tes tertulis berbentuk uraian. Tes dilakukan untuk melihat 
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tingkat keberhasilan belajar siswa.  Tes ini merupakan soal yang diberikan 

saat pembelajaran berlangsung. Untuk melihat hasil belajar  melalui 

pendekatan Realistic Mathematic Education. Instumen penelitian dapat 

dilihat pada tabel 2 berikut ini: 

Tabel 1: Instrumen Penelitian 

No Instrumen Kegunaan  Pelakasanaan 

1 Lembar observasi Untuk memperoleh data 

aktivitas siswa 

Setiap 

pertemuan 

2 Tes hasil belajar Untuk memperoleh data 

tentang hasil belajar siswa 

Setiap akhir 

Siklus 

 

3. Catatan lapangan 

 Catatan yang  merupakan catatan peneliti tentang semua kejadian pada 

saat melakukan tindakan yang tidak terdapat pada lembar observasi. Peneliti 

mencatat seluruh aktivitas matematis siswa dan guru agar informasi yang 

didapatkan bisa dianalisis dan sesuai dengan fokus penelitian. 

F.  Validitasi instrumen 

Sebelum instrumen diberikan kepada siswa, terlebih dahulu dilakukan 

validasi, dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah validitas isi 

(content validity). Menurut Arikunto (2006:64) ”sebuah tes dikatakan 

memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar 

dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan” tes disusun berdasarkan 

kurikulum dan materi yang telah diajarkan guru, serta didahului dengan 
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pembuatan kisi-kisi soal, dengan demikian tes ini dianggap telah memiliki 

validitas isi.sebelum tes diberikan kepada siswa terlebih dahulu 

dikonsultasikan dengan pakar dan teman sejawat . Begitu juga dengan 

lembar observasi, lembar observasi dapat digunakan setelah direvisi. 

Demikian juga halnya dengan RPP sebelum digunakan terlebih dahulu di 

validasi. 

F.  Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data 

 1.  Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik mengumpulkan data pada saat tindakan adalah :  

a. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan di kelas selam 

pembelajaran berlangsung. Kegiatan yang diamati meliputi aktivitas 

guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Observasi dilakukan oleh 

peneliti dan teman sejawat, dengan menggunakan lembar observasi yang 

tealh disediakan. Selain mengisi lembar observasi, observer juga 

membuat catatan mengenai kejadian yang terjadi selama pembelajaran 

yang tidak tercakup di dalam lembar observasi. 

b. Tes 

Tes hasil belajar digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa dan 

ketuntasan belajar setelah mengikuti pembelajaran matematika dengan 

RME, yang dilakukan setiap akhir siklus. 
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2. Teknik analisis Data 

 Pada dasarnya ada dua kelompok data yang akan dianalisis yaitu:  

a. Data observasi aktivitas guru dan data observasi aktivitas siswa 

diolah dengan teknik persentase yaitu dengan menghitung persentase 

siswa yang terlibat aktif sesuai, dengan rumus sebagai berikut: 

    (Suharsimi, 1996) 

Dimana : 

P =  Persentase aktivitas siswa 

F =  Jumlah siswa yang melakukan aktivitas 

N=  Jumlah siswa yang hadir  

Menurut Suharsimi Arikunto (1996;251) interpretasi aktivitas 

belajar di tunjukkan oleh tabel berikut sebagai berikut : 

Tabel 2. Interpretasi Aktivitas Belajar 

Persentase aktivitas belajar Kategori 

0 % ≤ P < 20 % 

21 % ≤ P < 40% 

41 % ≤ P < 60 % 

61 % ≤ P < 80 % 

81 % ≤ P < 100 % 

Kurang sekali 

Kurang 

Cukup  

Baik 

Baik sekali 

 

b. Data hasil belajar siswa dianalisis dengan teknik persentase dan 

menggunakan kriteria ketuntasan belajar individual. Ketuntasan belajar 
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minimal untuk mata pelajaran matematika kelas VIII telah ditetapkan 

oleh guru mata pelajaran yaitu siswa menguasai minimal 50 % dari 

materi yang dipelajari. Seorang siswa akan dikatakan tuntas apabila nilai 

siswa telah memenuhi Kriteri Ketuntasan Minimal (KKM). 

 Persentase ketuntasan dapat dihitung dengan rumus.  

%100x
SM

T
NI 

 

Dimana. NI   =  Ketuntasan belajar secara individu 

   T     =   Skor yang diperoleh siswa 

SM  =   Skor maksimum dari tes. 

 Untuk mengetahui peningkatan ketuntasan belajar siswa adalah 

dengan membandingkan persentase ketuntasan belajar siswa pada siklus III 

dengan persentase ketuntasan belajar siswa pada siklus II atau siklus I. 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang digunakan adalah 50%. 
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