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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoretis 

1. Hakikat Matematika Realistik 

Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau 

sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada 

pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum, 

didalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode 

pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. 

Ada beberapa macam pendekatan pembelajaran, diantaranya:
12

 

a. Pendekatan induktif 

b. Pendekatan deduktif 

c. Pendekatan spiral 

d. Pendekatan kontruktivisme 

e. Pendekatan CTL 

f. Pendekatan pemecahan masalah 

g. Pendekatan realistik  

Pendekatan yang dibahas peneliti dalam penelitian ini adalah 

Pendekatan Matematika Realistik.  

Soedjadi mengemukakan Pem belajaran Matematika Realistik 

(PMR) pada dasarnya adalah pemanfaatan realitas dan lingkungan yang 

dipahami peserta didik untuk memperlancar proses pembelajaran 

matematika, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan matematika 

secara lebih baik dari masa yang lalu. 
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Pada dasarnya Pendekatan Realistik membimbing siswa untuk 

“mengemukakan kembali” konsep-konsep matematika yang pernah 

ditemukan oleh para ahli matematika atau bila memungkinkan siswa dapat 

menemukan sama sekali hal yang belum pernah ditemukan, ini dikenal 

sebagai guide reinvention. Menurut pendekatan matematika realistik, kelas 

matematika bukan tempat memindahkan matematika dari guru kepada 

siswa, melainkan tempat siswa menemukan kembali ide atau konsep 

matematika melalui eksplorasi masalah-masalah nyata.  

Tujuan PMR yaitu memudahkan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita yang terkait dengan pecahan bahkan matematika realistik 

menyajikan materi dengan rill.
13

 

a. Sejarah Pembelajaran Matematika Realistik 

Pada tahun 1973, Freudenthal memperkenalkan suatu model baru 

dalam pembelajaran matematika yang akhirnya dikenal dengan nama 

RME (Realistik Mathematics Education). Dalam penelitian ini RME 

tersebut diberi istilah sebagai Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR), yang dipandang sebagai pendekatan dan berupa urutan sajian 

bahan ajar. 

PMR awalnya dikembangkan di negeri Belanda. Pendekatan ini 

didasarkan pada konsep Freudenthal yang berpendapat bahwa 

matematika merupakan aktivitas manusia. Dengan ide utamanya 

adalah bahwa siswa harus diberi kesempatan untuk menemukan 

kembali (reinvent) ide atau konsep matematika dengan bimbingan 
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orang dewasa. Usaha tersebut melalui penjelajahan berbagai situasi 

dan persoalan-persoalan realistik. Realistik dalam pengertian bahwa 

tidak hanya situasi yang ada didunia nyata, tetapi juga dengan masalah 

yang dapat mereka bayangkan.
14

 

b. Prinsip Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik 

Pendekatan Matematika Realistik (Realistic Mathematics 

Education/RME) yang telah berkembang selama hamper 40 tahun di 

Negeri Belanda kemudian diadaptasi di Indonesia menjadi Pendidikan 

Matematika Realistik Indonesia (PMRI). Artinya, prinsip-prinsip RME 

seperti prinsip aktivitas, reinvensi, interaksi, matematisasi tetap ada 

dalam PMRI sedangkan prinsip lain seperti prinsip realitas (sifat 

kontekstual/realitas), bimbingan dan karakteristik lain disesuaikan 

dengan kondisi alam dan budaya Indonesia. 

De Lange dalam Ardana (2007) merumuskan prinsip RME 

sebagai berikut
15

: 

1. Matematika adalah aktivitas manusia 

2. Matematika seharusnya ditemukan kembali (reinvented) 

3. Kemandirian siswa secara intelektual 

 

c. Karakteristik Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik 

Karakteristik PMR adalah menggunakan konteks dunia nyata, 

model, produksi dan konstruksi siswa, interaktif, dan keterkaitan 

(intertwinment). Menggunakan konteks “dunia nyata” artinya dlam 

pembelajaran matematika realistik lingkungan keseharian atau 
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pengetahuan yang telah dimiliki siswa dapat disajikan sebagai bagian 

materi belajar yang kontekstual bagi siswa. 

Adapun menurut Soedjadi, pembelajaran matematika realistik 

mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:
16

 

1) Menggunakan konteks 

Dalam pembelajaran matematika realistik, lingkungan keseharian 

atau pengetahuan yang telah dimiliki siswa dapat dijadikan sebagai 

bagian materi belajar yang kontekstual bagi siswa. 

2) Menggunakan model atau instrumen vertikal 

Permasalahan atau ide dalam matematika dapat dinyatakan dalam 

bentuk model, baik model dari situasi nyata maupun yang 

mengarah ketingkat abstrak. 

3) Menggunakan kontribusi siswa 

Pemecah masalah atau penemuan konsep didasarkan pada 

sumbangan gagasan siswa. 

4) Interaktif 

Aktivitas proses pembelajaran dibangun oleh interaksi siswa 

dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan lingkungan dan 

sebagainya. 

5) Topik 

Topik-topik yang berbeda dapat diintegrasikan sehingga dapat 

mmunculkan pemahaman tentang suatu konsep secara serentak. 

 

Menurut Suryanto, karakteristik pendekatan matematika realistik 

adalah sebagai berikut:
17

 

1) Masalah kontekstual yang realistik (realistic contextual problems) 

digunakan untuk memperkenalkan ide dan konsep matematika 

kepada siswa. 

2) Siswa menemukan kembali ide, konsep, dan prinsip, atau model 

matematika melalui pemecahan masalah kontekstual yang realistik 

dengan bantuan guru atau temannya.  
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d. Langkah-langkah Pembelajaran Matematika Realistik  

Langkah-langkah didalam proses pembelajaran matematika 

dengan pendekatan realistik sebagai berikut:
18

 

1) Memahami masalah kontekstual 

Guru memberikan masalah (soal) kontekstual dalam 

kehidupan sehari-hari dan meminta siswa untuk memahami 

masalah tersebut. Pada tahap ini, “karakteristik” pembelajaran 

matematika realistik yang tergolong dalam langkah ini adalah 

menggunakan masalah kontekstual yang diangkat sebagai starting 

point dalam pembelajaran untuk menuju kematematika formal 

sampai kepembentukan konsep. 

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 

kesulitan memahami masalah kontekstual. 

Pada langkah ini guru memberikan bantuan dengan memberi 

petunjuk atau pertanyaan seperlunya yang dapat mengarahkan 

siswa untuk mmahami masalah. Yang tergolong dalam langkah ini 

adanya interaksi antar siswa dengan guru sebagai pembimbing. 

                                                             
.
18
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3) Menyelesaikan masalah kontekstual 

Pada tahap ini siswa didorong untuk menyelesaikan masalah 

kontekstual secara individu berdasarkan kemampuannya dengan 

memanfaatkan petunjuk-petunjuk yang telah disediakan. Siswa 

secara individual menyelesaikan masalah kontekstual dengan cara 

mereka sendiri. Cara pemecahan dan jawaban masalah berbeda 

lebih diutamakan. Dengan menggunakan lembar kerja, siswa 

mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Guru 

memotivasi siswa untuk menyelesaikan masalah dengan cara 

sendiri berupa pemberian petunjuk atau pertanyaan seperti: 

bagaimana kamu tahu itu; bagaimana mendapatkannya; mengapa 

kamu berfikir demikian; dan lain-lain berupa saran. 

Pada tahap ini, beberapa dari prinsip pembelajaran 

matematika realistik akan muncul dalam langkah ini misalnya 

prinsip self developed models. Sedangkan pada karakteristik yang 

tergolong dalam langkah ini adalah kedua yaitu menggunakan 

model. 

4) Membandingkan Dan Mendiskusikan Jawaban 

Guru menyediakan waktu dan kesempatan kepada siswa 

untuk membandingkan dan mendiskusikan (memeriksa, 

memperbaiki) dan didiskusikan didalam kelas. Sementara ditahap 

ini sebagai ajang melatih siswa mengeluarkan ide dari kontribusi 

siswa didalam berinteraksi antara siswa dengan siswa , siswa 
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dengan guru, dan siswa dengan sarana dan prasarana untuk 

mengoptimalkan pembelajaran. 

Karaktristik pembelajaran metematika realistik yang muncul 

pada tahap ini adalah interaktif dan menggunakan kontribusi siswa. 

Interaksi dapat terjadi antara siswa dengan siswa juga antar guru 

dengan siswa. 

5) Menyimpulkan  

Dari hasil diskusi, guru mengarahkan siswa untuk menarik 

kesimpulan suatu konsep atau prosedur. Pada tahap ini 

karakteristik pembelajaran matematika realistik yang tergolong 

dalam hal ini adalah adanya interaksi antara siswa dengan guru 

sebagai pembimbing. 

e. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Matematika Realistik
19

 

1) Kelebihan pembelajaran matematika realistik antara lain: 

a) Karena membangun sendiri pengetahuannya, maka siswa tidak 

pernah lupa. 

b) Suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena 

menggunakan realitas kehidupan, sehingga siswa tidak cepat 

bosan untuk belajar matematika. 

c) Siswa merasa dihargai dan semakin terbuka, karena sikap 

belajar siswa ada nilainya. 

d) Memupuk kerjasama dalam kelompok. 

                                                             
19
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e) Melatih keberanian siswa karena siswa harus menjelaskan 

jawabannya. 

f) Melatih siswa untuk terbiasa berfikir dan mengemukakan 

pendapat. 

g) Mendidik budipekerti. 

2) Kelemahan pembelajaran matematika realistik antara lain: 

a) Membutuhkan waktu yang lama. 

b) Siswa yang pandai kadang tidak sabar menanti jawabannya 

terhadap teman yang belum selesai. 

c) Membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi 

pembelajaran saat itu. 

2. Hakikat Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah tingkat penguasaan yang dicapai dalam 

mengikuti program belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan 

yang ditetapkan yang meliputi aspek kognitif.
20

 Selaian sebagai tingkat 

penguasaan yang dicapai dalam pembelajaran, hasil belajar juga 

merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi, yaitu:
21

 

Sisi siswa: hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang 

lebih baik bila dibandingkan pada saat pra-belajar. 

Sisi guru: hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan pencapaian yang didapat siswa setelah mengalami 

                                                             
20

Nana Sudjana, Loc. Cit. 
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proses pembelajaran baik itu pencapaian aspek kognitif, afektif ataupun 

psikomotor dan terselesaikannya bahan ajar bagi guru. 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar
22

 

1) Tujuan 

Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan 

dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Kepastian dari perjalanan 

proses belajar mengajar berpangkal tolak dari jelas tidaknya 

perumusan tujuan pengajaran. 

Tujuan belajar mengajar terbagi dua yaitu tujuan 

pembelajaran umum yang sudah tersedia didalam GBPP, dan 

tujuan pembelajaran khusus yang wajib dibuat oleh seorang guru 

yang akan mengajar. Tujuan pembelajaran khusus harus 

dirumuskan secara operasional dengan memenuhi syarat-syarat 

tertentu, yaitu: 

Secara spesifik nyata perilaku yang akan dicapai 

a) Membatasi dalam keadaan mana perubahan perilaku 

diharapkan dapat terjadi (kondisi perubahan perilaku). 

b) Secara spesifik menyatakan kriteria perubahan dalam arti 

menggambarkan standar minimal perilaku yang dapat diterima 

sebagai hasil yang dicapai. 

Akhirnya, tujuan adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar dalam setiap kali 

pertemuan kelas. 
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2) Guru  

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah 

ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Guru adalah orang 

yang berpengalaman dalam bidang profesinya. Guru yang bukan 

berlatar belakang pendidikan keguruan dan ditambah tidak 

berpengalaman mengajar, akan banyak menemukan masalah di 

kelas. Masalah tersebut adalah aspek-aspek yang ikut 

mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. 

3) Anak didik 

Anak didik adalah orang yang sengaja dating ke sekolah. 

Anak yang dengan ciri-ciri mereka masing-masing itu berkumpul 

didalam kelas. Banyak sedikitnya jumlah anak didik di kelas akan 

mempengaruhi pengelolaan kelas. Hal ini akan berpengaruh pada 

keberhasilan belajar mengajar. 

Dengan demikian, dapat diyakini bahwa anak didik adalah 

unsur manusiawi yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar 

berikut dari hasil kegiatan itu, yaitu keberhasilan belajar mengajar. 

4) Kegiatan pembelajaran 

Pola umum terjadinya pengajaran ialah terjadinya interaksi 

antar guru dengan anak didik dengan bahan sebagai pelantara. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, pendekatan yang guru ambil 

akan menghasilkan kegiatan anak didik yang bermacam-macam. 

Strategi dan penggunaan metode mengajar juga menentukan 

kualitas hasil belajar mengajar.  
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Dengan demikian, kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh 

guru mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. 

5) Bahan dan alat evaluasi 

Bahan evalusi adalah suatu bahan yang terdapat di dalam 

kurikulum yang sudah dipelajari oleh anak didik guna kepentingan 

ulangan. Alat-alat evaluasi yang digunakan tidak hanya benar 

salah, pilihan ganda, tapi juga menjodohkan, melengkapi, dan 

essay. Masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. 

Maka, alat dan bahan evaluasi juga mempengaruhi keberhasilan 

belajar mengajar. 

6) Suasana evaluasi 

Selain faktor yang telah disebutkan sebelumnya, faktor 

suasana evaluasi juga menentukan keberhasilan belajar mengajar. 

Pelaksanaan evaluasi biasanya dilakukan di dalam kelas. Banyak 

sedikitnya jumlah siswa yang dikumpul di dalam kelas akan 

mempengaruhi suasana kelas, oleh sebab itu dapat mempengaruhi 

keberhasilan belajar mengajar. 

Menurut Mudjiono dalam proses belajar mengajar ada empat 

komponen yang berpengaruh bagi keberhasilan belajar siswa, yaitu bahan 

ajar, suasana belajar, media dan sumber belajar, serta guru sebagai subjek 

pembelajaran. Komponen-komponen tersebut sangat penting dalam proses 

belajar, sehingga melemahnya satu atau lebih komponen dapat 

menghambat tercapainya tujuan belajar yang optimal.
23

 

 

Muhibbin Syah menyatakan bahwa secara global faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam, 

yakni:
24
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a. Faktor Internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/ kondisi 

jasmani dan rohani siswa. 

1) Keadaan/kondisi jasmani (fisiologis) 

Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang menandai 

tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat 

mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti 

pelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah, apalagi jika disertai 

pusing kepala berat misalnya, dapat menurunkan kualitas ranah 

cipta (kognitif), sehingga materi yang dipelajarinya pun kurang 

atau tidak terbatas. Untuk mempertahankan tonus jasmani agar 

tetap bugar, siswa sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi 

makanan dan minuman yang bergizi.  

2) Keadaan/ kondisi rohani (psikologis) 

Yang termasuk aspek psikologis yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa adalah tingkat kecerdasan atau kemampuan otak dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara tepat, kemudian 

sikap siswa atau dengan kecenderungan untuk merespon dengan 

cara yang relatif tetap terhadap objek, kemudian bakat siswa atau 

kemampuan potensial yang dimiliki seseorang. Selanjutnya 

motivasi siswa atau pendorong atau daya (energizer) untuk 

bertingkah laku secara terarah, dan minat siswa atau kegairahan 

atau kecenderungan yang tinggi atau keinginan besar terhadap 

sesuatu. 

b. Faktor Eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan 

disekitar siswa. 

Faktor eksternal siswa terdiri dari faktor lingkungan sosial dan faktor 

lingkungan nonsosial. Faktor lingkungan sosial seperti para guru, staf 

administrasi, dan teman-teman sekelas yang dapat mempengaruhi 

semangat belajar seseorang siswa. Kemudian faktor lingkungan 

nonsosial seperti gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal 

keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan 

waktu belajar yang digunakan siswa. Faktor ini dipandang turut 

menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. 

c. Fakor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang 

meliputi strategi dan metode yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran. 

 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan secara garis 

besar faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibagi dalam dua kategori 

yaitu faktor eksternal dan faktor internal.  Namun kondisi tersebut 

tentunya berbeda-beda antara satu siwa dengan siswa lainnya, termasuk 

didalamnya adalah cara belajar siswa. 
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3. Hasil Belajar Matematika 

Hasil belajar matematika adalah perubahan yang terjadi setelah anak 

didik melakukan pembelajaran matematika. Perubahan pada anak didik 

tersebut merupakan perubahan tingkah laku yang mencakup seluruh aspek,  

kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan kemampuan 

psikomotorik.
25

 

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian tentang matematika realistik telah banyak dilakukan 

sebelumnya. Beberapa kajian tentang matematika realistik terhadap 

pembelajaran yang pernah dilakukan dan dijadikan sebagai penelitian yang 

memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dengan judul “ Penerapan Pendekatan PMR Sebagai Upaya 

untuk Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar Siswa dalam 

Pembelajaran Segiempat pada Siswa Kelas VII E SMP Negeri I Abang 

Tahun Pelajaran 2011/2012” . Berdasarkan hasil analisis data aktivitas 

belajar siswa pada siklus I diperoleh skor rata-rata aktivitas belajar siswa 

sebesar 11,25 dengan kategori cukup aktif, skor rata-rata aktivitas siswa 

siklus II sebesar 14,16 dengan kategori aktif. Sedangkan untuk hasil 

analisis data prestasi belajar siswa di peroleh sebagai berikut:
26

 

Pra siklus diperoleh rata-rata nilai Prestasi Belajar Siswa (X) sebesar 

63,42, daya serap siswa (DS) sebesar 63,42% dan Ketuntasan Belajar 

Siswa (KB) sebesar 71,42%. 

                                                             
25

E Mulyasa, Implementasi Kurikulum, Bandung: Rosdakarya, 2005, hlm. 23. 
26

 Ni Putu Eka Mujiantarini, Op. Cit, hlm. 59-62. 
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a. Pada siklus I diperoleh rata-rata nilai prestasi belajar sebesar 64,57, 

daya serap sebesar 64,57 dan ketuntasan belajar siswa sebesar 77,14%. 

b. Pada siklus II diperoleh rata-rata nilai prestasi belajar siswa 69,85, 

daya serap siswa sebesar 69,85 dan ketuntasan belajar siswa 88,57%. 

c. Persentase peningkatan rata-rata nilai prestasi belajar siswa , daya 

serap dan ketuntasan belajar dari pra siklus ke siklusI dan siklus I ke 

siklus II sebesar 1,81% , 1,81% , dan 8,00%, dan 8,17%, 8,17% dan 

14,81%. 

Perbedaan penelitian Ni Putu Eka Mujiantarini dengan penelitian 

yang penulis lakukan terletak pada variabel Y yang diteliti. Variabel Y Ni 

Putu Eka Mujiantarini adalah untuk Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi 

Belajar Siswa dalam Pembelajaran Segiempat, sedangkan penelitian ini 

untuk Meningkatkan hasil belajar siswa. Perbedaan selanjutnya terletak 

pada subjek penelitian yaitu pada penelitian Ni Putu Eka Mujiantarini 

siswa kelas VII E SMP sebagai subjek penelitian dan dalam penelitian ini 

siswa kelas V MIS sebagai subjek. Persamaannya yaitu sama-sama 

menggunakan Pendekatan Matematika Realistik sebagai variabel X. 

2. Penelitian dengan judul “Penerapan Pendekatan Pendidikan Matematika 

Realistik Indonesia (PMRI) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada 

Pokok Bahasan Bilangan Pecahan di Kelas IV MI Ghidaul Athfal Kota 

Sukabumi Tahun Pelajaran 2012/2013”, diperoleh beberapa temuan 

sebagai berikut:
27
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a. Penerapan pendekatan PMRI dapat meningkatkan Aktivitas belajar 

siswa. Dilihat dari hasil observasi yang menunjukkan bahwa rata-rata 

total persentase aktivitas belajar sisa pada siklus 1 adalah 53,79% dan 

meningkat pada siklus II menjadi 72,73%. 

b. Siswa memiliki respon positif terhadap pemblajaran matematika 

dengan penerapan pendekatan PMRI. Dilihat pada siklus I sebesar 

77,38% menjadi 85,12% pada siklus II. Sehingga mengalami 

peningkatan sebesar 7,74% dengan rata-rata keseluruhan siswa yang 

merespon positif pada siklus I dan siklus II sebesar 81,25%. 

Sedangkan siswa yang merespon negatif diperoleh 21,78% pada siklus 

I menjadi 14,26% pada siklus II. 

c. Penerapan pendekatan PMRI dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Diperoleh peningkatan yaitu pada siklus I sebesar 77,14% pada siklus 

II menjadi 83,11%. 

Persamaan penelitian Zainal Arifin dengan penelitian penulis yaitu 

sama-sama untuk meningkatkan hasil belajar siswa, selain itu sama-sama 

menggunakan Pendekatan Matematika Realistik. Perbedaannya yaitu 

terletak pada subjek penelitian, penulis menggunakan kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah Sirojuttholibin desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir 

Kabupatn Kuantan Singingi sebagai subjek penelitian dan penelitian 

Zainal Arifin menggunakan kelas IV Madrasag Ibtidaiyah Ghidaul Athfal 

kota Sukabumi sebagai subjek penelitian.  
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C. Hubungan Pendekatan Matematika Realistik dengan Hasil Belajar 

Matematika 

Pendekatan Matematika Realistik adalah suatu pendekatan yang 

menempatkan realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran 

dimana siswa diberi kesempatan untuk mengkontruksi sendiri pengetahuan 

matematika formalnya melalui masalah-masalah realitas yang ada. Dengan 

pendekatan ini siswa tidak hanya mudah menguasai konsep dan materi 

pelajaran, namun juga tidak cepat lupa dengan apa yang telah diperolehnya 

tersebut.
28

 

Pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik juga memberikan 

peluang pada siswa untuk aktif mengkontruksi pengetahuan matematika. 

Dalam menyelesaikan suatu masalah yang dimulai dari masalah-masalah yang 

dapat dibayangkan oleh peserta didik, peserta didik diberi kebebasan untuk 

menemukan strategi sendiri, dan secara perlahan-lahan pendidik membimbing 

peserta didiknya menyelesaikan masalah tersebut secara matematis formal 

melalui matematisasi horizontal dan vertikal, menurut pendapat Frudenthal.
29

 

Dalam pembelajaran matematika realistik ini memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk aktif membangun pengetahuannya melalui penemuan, 

kerjasama dan saling ketergantungan satu sama lain serta memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berfikir sesuai dengan pengalamannya. 

Sehingga siswa menjadi aktif, senang dan antusias terhadap kegiatan belajar 
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siswa dan akan berdampak baik pada hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika. 

 

D. Kerangka Berfikir  

Proses belajar mengajar merupakan peranan yang sangat penting dalam 

pencapaian tujuan. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya guru untuk 

membantu siswa melakukan kegiatan belajar. 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua 

jenjang pendidikan,dan ilmu yang bersifat abstrak dan terkesan sulit. Ada 

beberapa hal yang harus dilakukan guru agar belajar matematika tidak 

terkesan sulit , salah satunya anak didik dilatih bekerja sendiri atau turut aktif 

selama pembelajaran berlangsung. Sehingga pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan realistik baik untuk diterapkan. Karena pendekatan 

matematika realistik, kelas matematika bukan tempat memindahkan ilmu 

matematika dari guru kepada siswa, melainkan tempat siswa menemukan 

kembali ide atau konsep matematika melalui eksplorasi masalah-masalah 

nyata. 

E. Indikator Keberhasilan 

1. Indikator Kinerja  

a. Indikator Aktivitas Guru 

1) Guru memberikan masalah (soal) kontekstual dalam kehidupan 

sehari-hari mengenai lingkaran. 

2) Guru memberikan bantuan dengan memberi petunjuk atau 

pertanyaan seperlunya mengenai lingkaran dalam kehidupan  

sehari-hari yang dapat mengarahkan siswa untuk memahami  soal. 
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3) Guru mendorong siswa untuk menyelesaikan soal kontekstual 

secara individu berdasarkan kemaampuan siswa dengan 

memanfaatkan petunjuk yang telah disediakan.  

4) Guru memberikan waktu dan kesempatan kepada siswa untuk 

membandingkan dan mendiskusikan prosedur penyelesaian soal 

lingkaran di dalam kelas. 

5) Guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan suatu konsep 

atau prosedur  dari soal lingkaran. 

b. Indikator Aktivitas Siswa 

1) Siswa mendapat soal kontekstual dalam kehidupan sehari-hari 

mengenai lingkaran 

2) Siswa mendapat bantuan berupa petunjuk atau pertanyaan mengenai 

lingkaran seperlunya yang dapat mengarahkannya dalam 

memahami soal 

3) Siswa menyelesaikan soal secara individu berdasarkan 

kemampuannya dengan memanfaatkan petunjuk yang telah 

disediakan 

4) Siswa membandingkan dan mendiskusikan soal di dalam kelas 

secara berkelompok dengan waktu dan kesempatan yang diberikan 

guru. 

5) Siswa menarik kesimpulan suatu konsep atau prosedur dari soal 

lingkaran dengan bantuan arahan dari guru. 
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2. Indikator Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa ditentukan dari ketuntasan individu dan 

ketuntasan secara klasikal. Secara individu siswa dikatakan tuntas apabila 

memperoleh nilai KKM, yaitu 75. Sedangkan secara klasikal, menurut 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) siswa dikatakan berhasil 

apabila ketuntasan siswa mencapai 75%, artinya dengan persentase 

tersebut hasil belajar siswa dikatakan baik, karena berada pada interval 71-

84%.
30

 

Kondisi setelah penelitian tindakan kelas ini, diharapkan hasil belajar 

matematika siswa kelas V MIS Sirojuttholibin Simpang Raya dapat 

mencapai indikator.  

 

F. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian teori yang dipaparkan, maka penelitian dapat 

merumuskan tindakan dalam penelitian ini adalah dengan Penerapan 

Pendekatan Matematika Realistik (PMR) dapat Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sirojuttholibin 

Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir Kuantan Singingi dapat meningkat. 
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