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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

1. Kemampuan Representasi Matematis 

a. Pengertian Kemampuan Representasi Matematis 

Kemampuan berasal dari kata mampu, yang berarti kuasa, bisa, 

atau sanggup melakukan sesuatu. Kemampuan berarti kesanggupan, 

kecakapan, dan kekuatan. Lain halnya dengan kata representation atau 

representasi merupakan dasar atau fondasi bagaimana seorang siswa 

dapat memahami dan menggunakan ide-ide matematika.
1
 Representasi 

adalah bentuk interprestasi pemikiran peserta didik terhadap suatu 

masalah, yang digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan solusi 

dari masalah tersebut.
2
 Representasi berkaitan dengan dua hal yaitu 

proses dan produk. Lebih jauh, penggunaan istilah untuk proses dan 

produk adalah pengamatan secara eksternal sebaik menggambarkan apa 

yang terjadi secara internal dalam pikiran seseorang ketika melakukan 

kegiatan matematika. Semua hal yang dimaksud dengan representasi 

dipandang penting dalam matematika sekolah. 

Beberapa bentuk representasi seperti diagram, grafik, dan 

ekspresi simbol, merupakan bagian yang panjang dari matematika 

sekolah. Sayangnya, representasi- representasi tersebut sering dipikir 

                                                             
1
 Jarnawi Afgani, Analisis Kurikulum Matematika,(Jakarta : Universitas Terbuka, 2011), 

h. 4.41 
2
 Rima Aksen Cahdriyana, Dkk., Representasi Matematis Siswa Kelas VII di SMPN 9 

Yogyakarta Dalam Membangun Konsep SPLDV, Jurnal Elektronik Pembelajaran Matematika 

Vol. 02 No. 6, 2014, h. 633. 
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dan dipelajari bentuk akhirnya. Representasi seharusnya diberikan 

sebagai suatu yang esensial dalam mendukung pemahaman konsep dan 

pengaitan matematika, dalam komunikasi matematika, argumentasi, dan 

pemahaman konsep itu sendiri dan kaitan dengan yang lainnya, 

pengaturan koneksi antar konsep matematika, serta aplikasi konsep 

matematika dalam kehidupan sehari-hari malalui pemodelan.
3
 

Secara umum representasi selalu digunakan ketika siswa 

mempelajari matemaika. Kehadiran representasi dalam pelajaran 

matematika akan memicu juga timbulnya kemampuan untuk 

mengaitkan ide-ide matematika dalam berbagai topik ataupun dengan 

situasi keseharian, ataupun memunculkan kemampuan siswa untuk 

bernalar serta berkomunikasi. Artinya dengan beragam representasi 

yang siswa munculkan, mereka diharapkan dapat mengkomunikasikan 

gagasan atau strategi mereka kepada temannya dan guru sat mereka 

berinteraksi di kelas. 

Menurut Goldin, representasi adalah suatu konfigurasi (bentuk 

atau susunan) yang dapat menggambarkan, mewakili atau 

melambangkan sesuatu dalam suatu cara. 
4
 NCTM menjelaskan bahwa 

representasi merupakan translasi suatu masalah atau ide dalam bentuk 

baru, termasuk didalamnya dari gambar atau model fisik ke dalam 

bentuk simbol, kata-kata atau kalimat. Representasi juga digunakan 

                                                             
3
 Jarnawi Afgani, Op.Cit., h. 4.42 

4
 Ibid. 
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dalam mentranslasikan atau menganalisis suatu masalah verbal menjadi 

lebih jelas. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa: 
5
 

1) representasi melibatkan penerjemahan masalah atau ide-ide dalam 

bentuk baru; 

2) representasi juga termasuk pengubahan diagram atau model fisik ke 

dalam simbol-simbol atau kata-kata; 

3) proses representasi dapat digunakan juga dalam menerjemahkan atau 

menganalisis suatu masalah sehingga lebih jelas maknanya. 

Hiebert dan Carpenter mengemukakan bahwa representasi dapat 

dibedakan dalam dua bentuk, yakni representasi internal dan 

representasi eksternal.
6
 Berpikir tentang ide matematika yang kemudian 

dikomunikasikan memerlukan representasi eksternal yang wujudnya 

antara lain: verbal, gambar dan benda konkrit. Berpikir tentang ide 

matematika yang memungkinkan pikiran seseorang bekerja atas dasar 

ide tersebut merupakan representasi internal. Proses representasi 

internal tersebut tidak dapat diamati secara langsung karena merupakan 

aktivitas mental seseorang dalam pikirannya. Perwujudannyalah 

(representasi eksternal) yang dapat dinilai sebagai gambaran tentang 

representasi tersebut. akibatnya, komunikasi menjadi faktor yang 

esensial dalam mewujudkan representasi internal menjadi eksternal. 

 

                                                             
5
 Ibid. 

6
 Muhammad Sabirin, Representasi Dalam Pembelajaran Matematika, Jpm IAIN Antasari, 

Vol. 1 No. 1, Tahun 2014, h. 34. 
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Jadi, pada dasarnya representasi dapat digolongkan menjadi: 

1) representasi visual (gambar, diagram grafik, atau tabel); 

2) representasi simbolik (pernyataan matematik/notasi matematik, 

numerik/simbol aljabar); 

3) representasi verbal (teks tertulis/kata-kata).
7
 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa representasi adalah 

bentuk interpretasi pemikiran siswa terhadap suatu masalah, yang 

digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan solusi dari masalah 

tersebut. Bentuk interpretasi siswa dapat berupa kata-kata atau verbal, 

tulisan, gambar, tabel, grafik, benda konkrit, simbol matematika dan 

lain-lain. 

 

b. Representasi dalam Pembelajaran Matematika 

Representasi sangat berperan dalam upaya mengembangkan dan 

mengoptimalkan kemampuan matematika siswa. NCTM dalam 

Principle and Standars for School Mathematics mencantumkan 

representasi (representation) sebagai standar proses kelima setelah 

problem solving, reasoning, communication, and connection.
8
 Menurut 

Jones beberapa alasan penting yang mendasarinya adalah sebagai 

berikut: 
9
 

                                                             
7
 Kartini, Peranan Representasi dalam Pembelajaran Matematika, ISBN : 978-979-16353-

3-2, h. 366. 
8
 NCTM, principles and standard for school mathematics, diakses dari 

http;//www.nctm.org/standard-and-positions/principles-and-standard.com. 
9
 Muhamad Sabirin, Op.cit., h. 35. 
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1) Kelancaran dalam melakukan translasi di antara berbagai bentuk 

representasi berbeda, merupakan kemampuan mendasar yang perlu 

dimiliki siswa untuk membangun konsep dan berpikir matematis.  

2) Cara guru dalam meyajikan ide-ide matematika melalui berbagai 

representasi akan memberikan pengaruh yang sangat besar 

terhadap pemahaman siswa dalam mempelajari matematika. 

3) Siswa membutuhkan latihan dalam membangun representasinya 

sendiri sehingga memiliki kemampuan dan pemahaman konsep 

yang kuat dan fleksibel yang dapat digunakan dalam memecahkan 

masalah. 

 

Sebagai salah satu standar proses maka NCTM menetapkan standar 

representasi yang diharapkan dapat dikuasai siswa selama pembelajaran 

di sekolah yaitu: .
10

 

1) membuat dan menggunakan representasi untuk mengenal, mencatat 

atau merekam, dan mengkomunikasikan ide-ide matematika;  

2) memilih, menerapkan, dan melakukan translasi antar representasi 

matematis untuk memecahkan masalah;  

3) menggunakan representasi untuk memodelkan dan 

menginterpretasikan fenomena fisik, sosial, dan fenomena 

matematika. 

 

Ketika siswa dihadapkan pada suatu situasi masalah matematika 

dalam pembelajaran di kelas, mereka akan berusaha memahami 

masalah tersebut dan menyelesaikannya dengan cara-cara yang mereka 

ketahui. Cara-cara tersebut sangat terkait dengan pengetahuan 

sebelumnya yang sudah ada yang berhubungan dengan masalah yang 

disajikan. Salah satu bagian dari upaya yang dapat dilakukan siswa 

adalah dengan membuat model atau representasi dari masalah tersebut. 

Model atau representasi yang di buat bisa bermacam-macam tergantung 

pada kemampuan masing-masing individu dalam menginterpretasikan 

masalah yang ada. 

                                                             
10

 Kartini, Op.cit, h. 36. 
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Pembelajaran matematika di kelas hendaknya memberikan 

kesempatan yang cukup bagi siswa untuk dapat melatih dan 

mengembangkan kemampuan representasi matematis sebagai bagian 

yang penting dalam pemecahan masalah. Masalah yang disajikan 

disesuaikan dengan isi dan kedalaman materi pada jenjang masing-

masing dengan memperhatikan pengetahuan awal atau prasyarat yang 

dimiliki siswa. 

 

c. Manfaat Kemampuan Representasi 

Beberapa manfaat atau nilai tambah yang diperoleh guru atau 

peserta didik sebagai hasil pembelajaran yang melibatkan kemampuan 

representasi matematika adalah sebagai berikut :
11

 

1) Pembelajaran yang menekankan representasi akan menyediakan 

suatu konteks yang kaya untuk pembelajaran guru 

2) Meningkatkan pemahaman peserta didik 

3) Menjadikan representasi sebagai alat konseptual 

4) Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghubungkan 

representasi matematik dengan koneksi sebagai alat pemecahan 

masalah 

5) Menghindarkan atau meminimalisir terjadinya miskonsepsi. 

 

d. Indikator Kemampuan Representasi Matematis 

Beberapa bentuk operasional atau indikator representasi matematis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel II. 1 berikut:
12

 

 

 

                                                             
11 Muhammad Sabirin, Op.Cit., h.34. 
12 Mokhamad Ridwan, dkk., “Meningkatkan Kemampuan Representasi Beragam 

Matematis Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah Terbuka”, Jurnal Ilmiah Solusi, Vol. 1 

No. 3, 2014, h. 78.  
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TABEL II.1 

Indikator Kemampuan Representasi Matematis 

No. Representasi Bentuk - Bentuk Operasional 

1.  Visual berupa diagram, 

grafik, atau tabel 

a. Menyajikan kembali data atau 

informasi dari suatu 

representasi ke representasi 

diagram, grafik, atau tabel 

b. Menggunakan representasi 

dalam menyelesaikan masalah 

Berupa Gambar a. Membuat gambar-gambar pola 

geometri 

b. Membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas 

masalah dan memfasilitasi 

penyelesaian 

2.  Persamaan atau ekspresi 

matematis 

a. Membuat persamaan model 

matematis dari representasi lain 

yang diberikan 

b. Membuat konjektur dari suatu 

pola bilangan 

c. Penyelesaian masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis 

3.  Kata-kata atau teks tertulis a. Membuat situasi masalah 

berdasarkan data atau 

representasi yang diberikan 

b. Menulis interpretasi dari suatu 

representasi 

c. Menulis langkah-langkah 

penyelesaian masalah 

matematis dengan kata-kata 

d. Menjawab soal dengan 

menggunakan kata-kata atau 

teks tertulis 

 

e. Rubrik Penskoran Representasi Matematis 

Rubrik penskoran kemampuan representasi matematis yang dikembangkan 

dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel II.2 berikut: 
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TABEL II.2 

Rubrik Penskoran Representasi Matematis
13

 

Aspek yang Dinilai 
Respon Siswa Terhadap 

Soal/Masalah 
Skor 

Menyajikan data atau 

informasi dari suatu 

masalah ke 

representasi gambar, 

diagram, grafik, atau 

tabel 

a. Tidak ada jawaban 

b. Data atau informasi yang dapat 

disajikan ke representasi 

gambar, diagram, grafik atau 

tabel salah 

c. Menyajikan data/informasi ke 

representasi gambar, diagram, 

grafik, atau tabel hampir 

benar/mendekati benar 

d. Menyajikan data/informasi ke 

representasi gambar, diagram, 

grafik, atau tabel benar 

0 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

Menyelesaikan 

masalah yang 

meibatkan ekspresi 

matematis 

a. Tidak ada jawaban 

b. Menyelesaikan masalah yang 

melibatkan ekspresi matematis 

tetapi penyelesaian salah 

c. Menyelesaikan masalah yang 

melibatkan ekspresi matematis 

tetapi penyelesaian kurang 

benar 

d. Menyelesaikan masalah yang 

melibatkan ekspresi matematis 

dengan benar 

0 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

Menuliskan langkah-

langkah penyelesaian 

masalah matematika 

dengan kata-kata 

a. Tidak ada jawaban 

b. Hanya sedikit penjelasan 

(hanya diketahui dan ditanya) 

c. Penjelasan secara matematis 

tetapi tidak tersusun secara 

logis 

d. Penjelasan secara matematis 

dengan jelas dan tersusun 

dengan logis 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

                                                             
13 Marwan Sulastri dan M. Duskri, “Kemampuan Representasi Matematis Siswa SMP 

Melalui Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik”, Jurnal Tadris Matematika, Vol. 10 No.1 

(Mei) 2017, h. 55. 
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2. Modul 

a. Pengertian Modul 

Modul adalah salah satu bentuk bahan ajar cetak. Menurut 

Russel yang dikutip Made Wena, modul sebagai suatu paket 

pembelajaran yang berisi satu unit konsep tunggal. Sedangkan 

Housnton dan Howson, mengemukakan modul pembelajaran 

meliputi seperangkat aktivitas yang bertujuan mempermudah siswa 

untuk mencapai seperangkat tujuan pembelajaran.
14

 Ada beberapa 

pengertian tentang modul, antara lain sebagai berikut :
15

 

1) Modul adalah alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, 

metode, batasan-batasan materi pembelajaran, petunjuk 

kegiatan belajar, latihan, dan cara mengevaluasi yang 

dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan dan dapat digunakan secara 

mandiri. 

2) Modul adalah alat pembelajaran yang disusun sesuai dengan 

kebutuhan belajar pada materi kuliah tertentu untuk keperluan 

proses pembelajaran tertentu; sebuah kompetensi atau 

subkompetensi yang dikemas dalam satu modul secara utuh 

(self contained), mampu membelajarkan diri sendiri atau dapat 

digunakan untuk belajar secara mandiri (self instructional). 

                                                             
14

 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009) h. 56 

 
15

 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h. 219 



23 

 

Penggunaan modul tidak tergantung pada media lain, 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih dan 

memberikan rangkuman, memberikan kesempatan untuk 

melakukan tes sendiri (self test), mengakomodasi kesuitan 

siswa dengan memeberikan tindak lanjut dan umpan balik. 

Modul memiliki self contained, artinya dikemas dalam satu 

kesatuan yang utuh untuk mencapai kompetensi tertentu . modul 

juga memiliki sifat membantu dan memotivasi pembacanya untuk 

mampu membelajarkan diri sendiri dan tidak bergantung pada 

sumber belajar lain.
16

 

b. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Modul 

Salah satu tujuan penyusunan modul adalah menyediakan bahan 

ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai 

dengan karakteristik materi ajar dan karakteristik siswa, serta setting 

atau latar belakang lingkungan sosialnya. 

Modul memiliki beberapa manfaat, baik ditinjau dari 

kepentingan siswa maupun dari kepentingan guru. Bagi siswa, 

modul bermanfaat, antara lain : 
17

 

1) Siswa memiliki kesempatan melatih diri belajar secara mandiri 

2) Belajar menjadi lebih menarik karena dapat dipelajari di luar 

kelas dan di luar jam pembelajaran 

                                                             
16

Daryanto, Menyusun Modul., (Yogyakarta:Gava Media,2013),  h.9 
17

 Hamdani, op.cit. h. 219 
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3) Berkesempatan mengekspresikan cara-cara belajar yang sesuai 

dengan kemampuan dan minatnya 

4) Berkesempatan menguji kemampuan diri sendiri dengan 

mengerjakan latihan yang disajikan dalam modul 

5) Mampu membelajarkan diri sendiri 

6) Mengembangkan kemampuan siswa dalam berinteraksi 

langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya 

Bagi guru, penyusunan modul bermanfaat karena : 
18

 

1) Mengurangi kebergantungan terhadap ketersediaan buku teks 

2) Memperluas wawasan karena disusun dengan menggunakan 

berbagai referensi 

3) Menambah khazanah pengetahuan dan pengalaman dalam 

menulis bahan ajar 

4) Membangun komunikasi yang efektif antara dirinya dan siswa 

karena pembelajaran tidak harus berjalan secara tatap muka 

5) Menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan 

diterbitkan. 

c. Prinsip-Prinsip Penyusunan Modul Pembelajaran 

Sebagaimana bahan ajar yang lain, penyusunan modul 

hendaknya memerhatikan berbagai prinsip yang membuat modul 

                                                             
18

 Ibid., h. 220 
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tesebut dapat memenuhi tujuan penyusunannya. Prinsip-prinsip yang 

harus dikembangkan, antara lain : 
19

 

1) Disusun dari materi yang mudah untuk memahami yang lebih 

sulit, dan dari yang konkret untuk memahami yang semi konkret 

dan abstrak; 

2) Menekankan pengulangan untuk memperkuat pemahaman; 

3) Umpan balik yang positif akan memberikan penguatan terhadap 

siswa; 

4) Memotivasi adalah salah satu upaya yang dapat menetukan 

keberhasilan belajar; 

5) Latihan dan tugas untuk menguji diri sendiri. 

d. Alur Penyusunan Modul 

Modul pada dasarnya merupakan sarana pembelajaran yang 

memuat materi dan cara-cara pembelajarannya. Oleh karena itu, 

penyusunannya hendaknya mengikuti cara-cara penyusunan 

perangkat pembelajaran pada umumnya. Sebelum menyusun modul, 

guru harus melakukan identifikasi terhadap kompetensi dasar yang 

akan dibelajarkan. Selain itu, guru juga melakukan identiikasi 

terhadp indikator-indikator pencapaian kompetensi yang terdapat 

dalam silabus yang telah disusun. Penyusunan sebuah modul 

pembelajaran diawali dengan urutan kegiatan sebgai berikut : 

1) Menetapkan judul modul yang akan disusun 

                                                             
19

 Ibid. h. 221. 
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2) Menyiapkan buku-buku sumber dan buku referensi lainnya 

3) Melakukan identifikasi terhadap kompetensi dasar, melakukan 

kajian terhadap materi pembelajarannya, serta merancang 

bentuk kegiatan pembelajaran yang sesuai 

4) Mengidentifikasi indikator pencapaian kompetensi dan 

merancang bentuk dan jenis penilaian yang akan disajikan 

5) Merancang format penulisan modul 

6) Penyusunan draf modul 

Setelah draf modul tersusun, kegiatan berikutnya adalah 

melakukan validasi dan finalisasi terhadap draf  modul tersebut. 

kegiatan ini sangat penting agar modul yang disajikan (dibelajarkan) 

kepada siswa benar-benar valid dari segi isi dan efektivitas modul 

dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan. 

e. Pengisian Format Modul 

Adapun format pengisian modul adalah sebagai berikut : 
20

 

1) Halaman sampul paling tidak memuat judul pokok bahasan dan 

logo. Pada halaman ini, dapat juga ditambahkan beberapa hal, 

misalnya nama penulis, pertemuan ke berapa, nama mata 

pelajaran, dan keterangan lain yang dianggap sangat perlu 

sebagai informasi. 

2) Pokok bahasan, ditulis seperti tertulis pada standar kompetensi.  

                                                             
20

 Ibid. h. 222  
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3) Pengantar berisi tentang kedudukan modul dalam suatu mata 

pelajaran, ruang lingkup materi modul, serta kaitan antar pokok 

bahan dan sub-sub pokok bahasan. 

4) Kompetensi dasar dikutip dari standar isi (kurikulum). 

5) Tujuan pembelajaran adalah rumusan tingkah laku gambaran 

tentang kemampuan tertentu yang harus dicapai siswa setelah 

menyelesaikan pengalaman belajar tertentu. 

6) Kegiatan belajar. Dalam satu modul, biasanya terdiri atas1-3 

kegiatan belajar atau lebih, sesuai dengan apa yang tercantum 

dalam silabus dan RPP. 

7) Judul kegiatan belajar ditulis secara singkat, tetapi 

menggambarkan keseluruhan isi materi pembelajaran. 

8) Uraian dan contoh. Pada bagian ini, sebelum menuliskan uraian 

dan contoh, tuliskan judul dalam sub-sub unit kecil. 

9) Latihan dalam modul merupakan alat untuk menguji diri-sendiri 

bagi siswa. Butir-butir latihan hendaknya menghindari sejauh 

mungkin bentuk pilihan ganda atau isian singkat. 

10) Pada bagian rangkuman, tuliskan pokok-pokok materi yang 

telah disajikan dalam uraian dan contoh. 

11) Tes formatif pada modul dibuat untuk mengukur kemajuan 

belajar siswa dalam satu unit pembelajaran. Berbeda dengan 

latihan, butir-butir tes formatif diberikan dalam bentuk tes 

objektif (benar-salah, pilihan ganda, isian atau melengkapi 
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kalimat, dan menjodohkan atau memasangkan yang sesuai). 

Pemberian tes yang objektif memudahkan siswa dalam 

melakukan pengukuran (memberi nilai) atas kemampun diri 

sendiri. 

12) Umpan balik dan tindak lanjut. Berikan rumus yang dapat 

digunakan untuk memaknai pencapaian hasil belajar siswa 

sehingga dapat diberikan umpan balik dan tindak lanjut yang 

harus dilakukan olehnya. 

13) Kunci jawaban diberikan (pada halaman berbeda) dengan 

maksud agar siswa dapat mengukur kemampuan diri sendiri. 

14) Daftar pustaka mencantumkan daftar kepustakaan yang 

dijadikan sumber dalam penyususnan modul. 

3. Pendekatan Realistic Mathematicss Education (RME) 

a. Pengertian Realistic Mathematics Education 

Realistic mathematics education (RME) merupakan teori 

pembelajaran matematika yang mengatakan bahwa matematika 

merupakan proses insani dan harus dikaitkan dengan realitas. 

Freudenthal berpendapat bahwa pendidikan siswa tidak dapat 

dipandang sebagai penerima pasif matematika yang sudah jadi. 

Pendidikan matematika harus diarahkan pada penggunaan berbagai 

situasi dan kesempatan yang memungkinkan peserta didik menemukan 

kembali matematika berdasarkan usaha mereka sendiri.  Pembelajaran 
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matematika dengan pendekatan realistik juga memberikan peluang pada 

siswa untuk aktif mengkontruksi pengetahuan matematika.
21

 

Realistic mathematics education  adalah pendekatan pengajaran 

yang bertitik tolak dari hal-hal yang nyata bagi siswa, menekankan 

keterampilan proses of doing mathematics, berdiskusi dan 

berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas sehinggga mereka 

dapat menemukan sendiri (Student Inventing sebagai kebalikan dari 

teacher telling) dan pada akhirnya menggunakan matematika itu untuk 

menyelesaikan masalah baik secara individu maupun secara 

kelompok.
22

 

Jadi, realistic mathemaics education pembelajaran yang 

memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan konsep sendiri 

dengan bertitik tolak dari hal-hal yang nyata bagi siswa dan berdiskusi 

dengan teman untuk menyelesaikan suatu masalah. 

b. Prinsip-Prinsip Pendekatan Realistic Mathematics Education 

Secara umum pendekatan realistic mathematics education 

mengkaji tentang materi apa yang akan diajarkan kepada siswa beserta 

rasionalnya, bagaimana siswa belajar matematika, bagaimana topik-

topik matematika seharusnya diajarkan, serta bagaimana menilai 
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kemajuan belajar siswa. Gravemeijer menyebutkan tiga prinsip 

pendekatan realistic mathematics education sebagai berikut :
23

 

1) Guided Reinventation and Progessive Mathematizing 

Berdasarkan prinsip reinvention, para siswa semestinya diberi 

kesempatan untuk mengalami proses yang sama dengan proses saat 

matematika ditemukan. Untuk keperluan tersebut maka perlu 

ditemukan masalah konstektual yang dapat menyediakan beragam 

prosedur penyelesaian serta mengindikasikan rute pembelajaran 

yang berangkat dari tingkat belajar matematika secara nyata ke 

tingkat belajar matematika secara formal (progessive mathemazing). 

2) Didactical Phenomologi 

Berdasarkan prinsip ini penyajian topik-topik matematika yang 

termuat dalam pembelajran matematika realistik disajikan atas dua 

pertimbangan yaitu i) memunculkan ragam aplikasi yang harus 

diantisipasi dalam proses pembelajaran dan ii) kesesuaiannya 

sebagai hal yang berpengaruh dalam proses progressive 

mathemazing. 

3) Self  Developed Models 

Berdasarkan prinsip ini saat mengerjakan masalah konstektual 

siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan model mereka 

sendiri yang berfungsi untuk menjembatani jurang antara 

pengetahuan informal dan matematika formal. Pada tahap awal siswa 
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mengembangkan model yang diakrabinnya. Selanjutnya melalui 

generalisasi dan pemformalan akhirnya mode tersebut menjadi 

sungguh-sungguh ada (entity) yang dimiliki siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka prinsip pendekatan realistic 

mathematics education adalah memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan sendiri konsep matematika dalam menyelesaikan 

berbagai masalah. Masalah tersebut dapat berupa masalah konstektual 

yang harus dirubah kedalam bentuk masalah matematika, kemudian 

menyelesaikannya dengan menggunakan konsep, operasi dan prosedur 

matematika yang berlaku dan dipahami siswa. Siswa mengembangkan 

cara penyelesaian tersebut dengan menggunakan cara-cara matematika 

yang sudah diketahuinya.
24

 

c. Karakteristik Pembelajaran Realistic Mathematics Education 

Sebagai operasionalisasi ketiga prinsip utama di atas, menurut 

Soedjadi, realistic mathematics education memiliki empat karakteristik 

yang diuraikan sebagai berikut:
25

 

1) Menggunakan masalah konstektual (the use of context).  

Pembelajaran diawali dengan menggunakan masalah 

konstektual sehingga memungkinkan siswa menggunakan 

pengalaman sebelumnya dan pengetahuan awal yang dimilikinya 

secara langsung, tidak dimulai dari sistem formal. Masalah 

konstektual yang diangkat sebagai materi awal dalam pembelajaran 
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harus sesuai dengan realitas atau lingkungan yang dihadapi siswa 

dalam kesehariannya yang sudah dipahami atau mudah dibayangkan.  

Menurut Treffers dan Goffree, masalah konstektual dalam 

realistic mathematics education memiliki empat fungsi, yaitu :
26

 

i) Untuk membantu siswa dalam pembentukan konsep matematika 

ii) Untuk membentuk model dasar matematika dalam mendukung 

pola pikir siswa bermatematika 

iii) Untuk memanfaatkan realitas sebagai sumber dan domain aplikasi 

matematika dan  

iv) Untuk melatih kemampuan siswa, khususnya dalam menerapkan 

matematika pada situasi nyata (realitas). Realitas yang dimaksud 

di sini sama dengan konstektual. 

 

2) Menggunakan instrument vertical seperti model, skema, diagram dan 

simbol – simbol (use models, bridging by vertical instrument). 

Istilah model berkaitan dengan situasi dan model matematika 

yang dibangun sendiri oleh siswa (self developed models), yang 

merupakan jembatan bagi siswa untuk membuat sendiri model – model 

dari situasi nyata ke abstrak atau dari situasi informal ke formal. 

Artinya siswa membuat model sendiri dalam menyelesaikan masalah 

konstektual yang merupakan keterkaitan antara model situasi dunia 

nyata yang relevan dengan lingkungan siswa ke dalam model 

matematika.  

3) Proses pembelajaran yang interaktif (interactivity). 

Mengoptimalkan proses belajar mengajar melalui interaksi antar 

siswa, siswa dengan guru dan siswa dengan sarana dan prasarana 
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merupakan hal penting dalam realistic mathematics education. 

Bentuk – bentuk interaksi seperti: negoisasi, penjelasan, 

pembenaran, persetujuan, pertanyaan atau refleksi digunakan untuk 

mencapai bentuk pengetahun matematika formal dari bentuk-bentuk 

pengetahuan matematika informal yang ditemukan sendiri oleh 

siswa. Guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengkomunikasikan ide-ide mereka melalui proses belajar yang 

interaktif. 

4) Terkait dengan topik lainnya (intertwining).  

Berbagai struktur dan konsep dalam matematika saling 

berkaitan, sehingga keterkaitan atau pengintegrasian antar topic 

atau materi pelajaran perlu dieksplorasi untuk mendukung agar 

pembelajaran lebih bermakna. Oleh karena itu dalam realistic 

mathematics education pengintegrasian unit-unit pelajaran 

matematika merupakan hal yang penting. 

Dengan pengintegrasian itu akan memudahkan siswa untuk 

memecahkan masalah. Di samping itu dengan pengintegrasian 

dalam pembelajaran, waktu pembelajaran menjadi lebih efisien. 

Hal ini dapat terlihat melalui masalah kontekstual yang diberikan. 

5) Menggunakan kontribusi siswa 

Menggunakan kontribusi siswa (student contribution). Siswa 

diberi kesempatan seluas – luasnya untuk mengembangkan berbagai 
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strategi informal yang dapat mengarahkan pada pengkontruksian 

berbagai prosedur untuk memecahkan masalah. 

d. Langkah-langkah Pendekatan Realistic Mathematics Education 

Berdasarkan prinsip dan karakteristik realistic mathematics 

education serta memperhatikan berbagai pendapat tentang proses 

pembelajaran matematika dengan pendekatan realistic mathematics 

education di atas, maka disusun langkah-langkah pembelajaran 

dengan pendekatan realistic mathematics education sebagai berikut:
27

 

1) Memahami masalah kontekstual 

Guru memberikan masalah kontekstual sesuai dengan materi 

pelajaran yang sedang dipelajari siswa. Kemudian meminta siswa 

untuk memahami masalah yang diberikan tersebut. Jika terdapat 

hal-hal yang kurang dipahami oleh siswa, guru memberikan 

petunjuk seperlunya terhadap bagian-bagian yang belum 

dipahami siswa. 

2) Menjelaskan masalah kontekstual 

Jika situasi siswa macet dalam menyelesaikan masalah, maka 

guru menjelaskan situasi dan kondisi dari soal dengan cara 

memberikan petunjuk-petunjuk atau berupa saran seperlunya 

(bersifat terbatas) terhadap bagian-bagian tertentu yang belum 

dipahami oleh siswa, penjelasan hanya sampai siswa mengerti 

maksud soal. Langkah ini ditempuh saat siswa mengalami 
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kesulitan memahami masalah kontekstual. Pada langkah ini guru 

memberikan bantuan dengan memberi petunjuk atau pertanyaan 

seperlunya yang dapat mengarahkan siswa untuk memahami 

masalah.  

3) Menyelesaikan masalah kontekstual 

Siswa mendeskripsikan masalah kontekstual, melakukan 

interpretasi aspek matematika yang ada pada masalah yang 

dimaksud, dan memikirkan strategi pemecahan masalah, 

selanjutnya siswa bekerja menyelesaikan masalah dengan 

caranya sendiri berdasarkan pengetahuan awal yang dimilikinya, 

sehingga dimungkinkan adanya perbedaan penyelesaian siswa 

yang satu dengan yang lainnya.  

4) Membandingkan dan mendiskusikan jawaban. 

Guru menyediakan waktu dan kesempatan kepada siswa 

untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban mereka 

secara berkelompok, selanjutnya membandingkan dan 

mendiskusikan pada diskusi kelas. Pada tahap ini, dapat 

digunakan siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya 

meskipun pendapat tersebut berbeda dengan lainya. 

5) Menyimpulkan. 

Berdasarkan hasil diskusi kelas, guru memberi kesempatan 

pada siswa untuk menarik kesimpulan suatu konsep atau 
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prosedur yang terkait dengan masalah realistic yang 

diselesaikan. 

Langkah-langkah pendekatan realistic mathematics education di atas 

yang digunakan dalam penelitian ini yakni dalam pengembangan 

modul. 

e. Kelebihan Pendekatan Realistic Mathematics Education 

Menurut Suwarsono kelebihan-kelebihan realistic mathematics 

education adalah sebagai berikut :
28

 

1) Realistic Mathematics Education memberikan pengertian yang 

jelas dan operasional kepada siswa tentang keterkaitan antara 

matematika dengan kehidupan sehari-hari dan tentang kegunaan 

matematika pada umumnya kepada manusia.  

2) Realistic Mathematics Education memberikan pengertian yang 

jelas dan operasional kepada siswa bahwa matematika adalah 

suatu bidang kajian yang dapat dikonstruksi dan dikembangkan 

sendiri oleh siswa.  

3) Realistic Mathematics Education memberikan pengertian yang 

jelas dan operasional kepada siswa bahwa cara penyelesaian 

suatu soal atau masalah tidak harus tunggal, dan tidak harus 

sama antara orang satu dengan orang yang lain. 

4) Realistic Mathematics Education memberikan pengertian yang 

jelas dan operasional kepada siswa bahwa dalam mempelajari 
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matematika, proses pembelajaran merupakan suatu yang utama 

dan untuk mempelajari matematika orang harus menjalani 

sendiri proses itu dan berusaha untuk menemukan sendiri 

konsep-konsep dan materi-materi matematika yang lain dengan 

bantuan pihak lain yang sudah tahu (guru).  

5) Realistic Mathematics Education memadukan kelebihan-

kelebihan dari berbagai pendekatan pembelajaran lain yang juga 

dianggap “unggul”. 

6) Realistic Mathematics Education bersifat lengkap (menyeluruh), 

mendetail dan operasional.  

f. Kelemahan Realistic Mathematics Education 

Selain kelebihan-kelebihan seperti yang diungkapkan di atas, 

terdapat juga kelemahan-kelemahan realistic mathematics education 

yang diungkapkan oleh Suwarsono adalah sebagai berikut:
29

 

1) Pemahaman tentang realistic mathematics education dan 

pengimplementasiannya membutuhkan paradigma. Perubahan 

paradigma ini mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk 

dipraktekkan karena paradigma lama sudah begitu kuat dan 

lama mengakar. 

2) Pencarian soal-soal yang kontekstual, yang memenuhi syarat-

syarat yang dituntut oleh realistic mathematics education tidak 

selalu mudah untuk setiap topik matematika yang perlu 
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dipelajari siswa, terlebih karena soal tersebut masing-masing 

harus bisa diselesaikan dengan berbagai cara.  

3) Upaya mendorong siswa agar bisa menemukan cara untuk 

menyelesaikan tiap soal juga merupakan tantangan tersendiri. 

4) Proses pengembangan kemampuan berpikir siswa dengan 

memulai soal-soal kontekstual, proses matematisasi horizontal 

dan proses matematisasi vertikal juga bukan merupakan sesuatu 

yang sederhana. 

5) Pemilihan alat peraga harus cermat agar alat peraga yang dipilih 

bisa membantu proses berpikir siswa sesuai dengan tuntutan 

realistic mathematics education. 

6) Penilaian (assesment) dalam realistic mathematics education 

lebih rumit daripada dalam pembelajaran konvensional. 

7) Kepadatan materi pembelajaran dalam kurikulum perlu 

dikurangi secara substansial, agar proses pembelajaran siswa 

bisa berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip realistic 

mathematics education.  

4. Hubungan Realistic Mathematics Education dengan Kemampuan 

Representasi Matematis 

Salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan representasi 

matematis siswa adalah melalui pendekatan realistic mathematics 

education. Soedjadi menyebutkan bahwa realistic mathematics education 

mempunyai karakteristik menggunakan model, artinya permasalahan atau 
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ide dalam matematika dapat dinyatakan dalam bentuk model, baik model 

dari situasi nyata maupun model yang mengarah ketingkat abstrak. 
30

 

Memulai pembelajaran dengan mengajukan masalah yang sesuai dengan 

pengalaman dan tingkat pengetahuan siswa merupakan salah satu ciri 

realistic mathematics education. Melalui realistic mathematics education 

diharapkan siswa mampu mengembangkan kemampuan representasi 

matematis karena melalui materi yang diberikan dan disertai dengan 

pemberian contoh matematika yang bersumber dari kondisi kehidupan 

sehari-hari siswa dapat merepresentasikan soal dengan lebih baik dan 

sederhana. Pembelajaran dengan realistic mathematics education dimulai 

dari suatu yang riil sehingga siswa dapat terlibat dalam pelajaran secara 

bermakna. 

Langkah-langkah realistic mathematics education yakni 

memahami dan menjelaskan masalah kontekstual dapat meningkatkan 

kemampuan representasi baik representasi visual, representasi simbolik 

maupun representasi verbal. 

B. Penelitian Relevan 

1. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ranti 

Mustika Sari tahun 2017 dari Program Studi Pendidikan Matematika 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau dengan judul 

"Pengembangan LKS berbasis pendekatan Realistic Mathematics 

Education untuk memfasilitasi kemampuan representasi matematis siswa 
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SMP". Pada penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa hasil uji 

validitas LKS berbasis pendekatan RME pada materi SPLDV di SMP 

Negeri 2 Pasir Penyu dengan kategori valid dengan persentase 78,21%. 

Hasil uji praktikalitas oleh siswa dinyatakan sangat praktis dengan 

persentase 94,16%. LKS berbasis RME berhasil memfasilitasi 

kemampuan representasi matematis siswa dengan persentase tingkat 

penguasaan siswa 82,5%. Hasil tersebut menunjukan bahwa LKS 

berbasis RME yang dikembangkan sudah valid, praktis dan dapat 

memfasilitasi kemampuan representasi matematis siswa. Adapun yang 

membedakan penelitian yang dilakukan penulis dan yang dilakukan oleh 

Ranti Mustika Sari adalah terletak pada produk yang dikembangkan. 

Pada penelitian Ranti Mustika Sari produk yang dikembangkan adalah 

LKS sedangkan produk yang akan dikembangkan pada penelitian ini 

adalah modul. 

2. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yainuri 

Setyanto tahun 2017 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

dengan judul "Pengembangan Modul Matematika Matriks dengan 

Pendekatan RME untuk Kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo". 

Pada penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa hasil uji 

validitas modul berbasis pendekatan RME pada materi Matrix di SMK 

Muhammadiyah 1 Surakarta dengan kategori valid dengan persentase 

83%. Skor rata-rata yang diperoleh dari validasi praktisi pembelajaran 
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adalah 88%. Hasil uji praktikalitas oleh siswa dinyatakan sangat praktis 

dengan persentase 82%. Hasil tersebut menunjukan bahwa kualitas 

modul berdasarkan kevalidan dan kelayakan termasuk dalam kategori 

baik. Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan penulis dan 

yang dilakukan oleh Yainuri Setyanto adalah terletak pada kemampuan 

yang difasilitasi. Pada penelitian Yainuri Setyanto tidak mencantumkan 

kemampuan apa yang hendak difasiltasi sedangkan kemampuan yang 

akan difasilitasi pada penelitian ini terkhusus pada kemampuan 

representasi matematis siswa.  

3. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilyas 

Ramdani tahun 2014 dari Program Studi Pendidikan Matematika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Yogyakarta dengan judul "Pengembangan Bahan Ajar Dengan 

Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) Untuk 

Memfasilitasi Pencapaian Literasi  Matematika Siswa Kelas VIII". Pada 

penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan 

penilaian validator, saran dan masukan dari dosen pembimbing. 

Kevalidan bahan ajar menunjukkan kriteria "Baik" dengan skor rata-rata 

4,15 dan menunjukkan kriteria "Sangat Baik" dengan skor rata-rata 4,55 

berdasarkan evaluasi bahan ajar oleh guru matematika. Sedangkan 

kepraktisan bahan ajar (buku siswa) menunjukkan kriteria "Baik" dengan 

skor rata-rata 4,15 yang ditentukan berdasarkan hasil respon siswa 

terhadap bahan ajar. Dan untuk keefektifan bahan ajar ditentukan 
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berdasarkan hasil postes literasi matematika menunjukkan  persentase 

ketuntasan hasil belajar siswa mencapai 82,76 %. Hal ini menunjukkan 

bahwa bahan ajar yang dikembangkan efektif digunakan untuk 

memfasilitasi pencapaian literasi matematika siswa. Adapun yang 

membedakan penelitian yang dilakukan penulis dan yang dilakukan oleh 

Ilyas Ramdani adalah terletak pada tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. Pada penelitian Ilyas Ramdani tujuan pembelajarannya yaitu 

meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa, sedangkan 

penelitian yang akan penulis lakukan tujuan pembelajarannya adalah 

meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa. 

C. Kerangka Berfikir 

Pelaksanaaan kegiatan pembelajaran secara umum masih menggunakan 

metode ceramah yang cenderung mencatat apa yang ada di papan tulis akan 

menjadikan siswa tidak kreatif dan cepat merasa jenuh terhadap pelajaran dan 

pada akhirnya akan mempengaruhi prestasi belajar matematika. Salah satu 

alternatif pendekatan pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran 

matematika adalah pendekatan realistic mathematics education, yaitu suatu 

pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata kehidupan siswa dan mendorong siswa membuat hubungan-hubungan 

yang dialaminya. 

Pada saat ini, bahan ajar yang tersedia di sekolah sering kali hanya 

menggunakan buku paket dan LKS, kebanyakan sekolah belum menggunakan 

bahan ajar lainnya sebagai pelengkap dalam pembelajaran seperti modul. Untuk 
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itu, modul yang ingin dikembangkan adalah modul yang sesuai karakteristik 

siswa, lingkungan sosial siswa, serta dapat membuat siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran. 

Adapun bagan kerangka berfikir tertera dalam gambar II.1 sebagai berikut: 

GAMBAR II.1 

Bagan Kerangka Berfikir 
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berbasis RME 

Validasi bahan ajar 
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siswa dapat 
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