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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Pendekatan Realistic Mathematics Educations (RME)

a. Landasan Filosofi RME

Sejak tahun 1971, Institut Freudental mengembangkan suatu

pendekatan teoretis terhadap pembelajaran matematika yang dikenal

dengan Realistic Mathematics Education (RME). Teori ini

berlandaskan pada filosofi matematika sebagai aktivitas manusia

(mathematics as human activity) yang dicetuskan oleh Hans

Freudental.1 Pernyataan “matematika merupakan suatu bentuk

aktivitas manusia” menunjukkan bahwa Fruedenthal tidak

menempatkan matematika sebagai suatu produk jadi, melainkan

sebagai bentuk aktivitas atau proses. Menurut Freudenthal matematika

sebaiknya tidak diberikan kepada siswa sebagai suatu produk jadi yang

siap pakai, melainkan sebagai suatu bentuk kegiatan dalam

mengkontruksi konsep matematika.

RME merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran

matematika di Belanda. Kata “realistik” sering disalahartikan sebagai

sebagai “real-world”, yaitu dunia nyata. banyak pihak yang

menganggap bahwa RME adalah suatu pendekatan pembelajaran yang

1Ariyadi Wijaya, Pendekatan Matematika Realistik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm.
3
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harus selalu menggunakan masalah sehari-hari. Penggunaan kata

“realistik” sebenarnya berasal dari bahasa Belanda “zich realiseren”

yang berarti “untuk dibayangkan” atau “to imagine” (Van den Heuvel-

Panhuizen, 1998).2 Penggunaan kata “realistik” tersebut tidak sekedar

menunjukkan adanya suatu koneksi dengan dunia nyata (real-world)

tetapi lebih mengacu pada fokus Pendidikan Matematika Realistik

dalam menempatkan penekanan penggunaan suatu situasi yang bisa

dibayangkan (imagineable) oleh siswa.

Kebermaknaan konsep matematika merupakan konsep utama

dari RME. Proses belajar siswa hanya akan terjadi jika pengetahuan

(knowledge) yang dipelajari bermakna bagi siswa (Freudenthal,

1991).3 Suatu pengetahuan akan menjadi bermakna bagi siswa jika

proses pembelajaran dilaksanakan dalam suatu konteks atau

pembelajaran menggunakan permasalahan realistik. Suatu

permasalahan realistik tidah harus selalu berupa masalah yang ada di

dunia nyata (real-world problem) dan bisa ditemukan dalam kehidupan

sehari-hari siswa. Suatu masalah disebut “realistik” jika masalah

tersebut dapat dibayangkan (imagineable) atau nyata (real) dalam

pikiran siswa. Suatu cerita rekaan, permainan atau bahkan bentuk

formal matematika bisa digunakan sebagai masalah realistik. RME

menggabungkan pandangan tentang “apa itu matematika, bagaimana

siswa belajar dan bagaimana matematika harus diajarkan ”Freudenthal

2Ibid.
3Ibid.
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berkeyakinan bahwa siswa tidak boleh dipandang sebagai penerima

pasif matematika yang sudah jadi.4 Pendidikan matematika harus

mengarahkan siswa kepada penggunaan berbagai situasi dan

kesempatan untuk menemukan kembali matematika dengan cara

mereka sendiri. Siswa secara perlahan mengembangkan alat dan

pemahaman matematika ke tingkat yang lebih formal. Model-model

yang muncul dari aktivitas matematik siswa dapat mendorong

terjadinya interaksi di kelas, sehingga mengarah pada level berpikir

matematik yang lebih tinggi. Selama proses pembelajaran, siswa perlu

mengembangkan ide-ide mereka dan dengan cara menghubungkannya

dengan apa yang ada disekeliling mereka sehingga siswa dapat terlibat

dalam proses pembelajaran secara bermakna.

b. Definisi dan karakteristik RME

Realistic Mathematics Education adalah suatu pendekatan yang

memandang matematika sebagai suatu kegiatan manusia (human

activities) dan belajar matematika sebagai suatu kegiatan matematika

(doing of mathematics). RME merupakan suatu pendekatan

pembelajaran yang dikembangkan khusus untuk matematika. Seperti

yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa RME adalah pendekatan

pembelajaran yang bertitik tolak dari hal-hal yang riil bagi siswa.

Treffers dalam Sutarto Hadi merumuskan lima karakteristik

Pendidikan Matematika Realistik, yaitu:

4Sutarto Hadi, Pendidikan Matematika Realistik, Tulip, Banjarmasin, 2005, hlm. 19



12

1) Penggunaan konteks

Konteks atau permasalahan realistik digunakan sebagai titik

awal pembelajaran matematika. Konteks tidak harus berupa

masalah dunia nyata namun bisa dalam bentuk permainan,

penggunaan alat peraga, atau situasi lain selama hal tersebut

bermakna dan bisa dibayangkan dalam pikiran siswa.

Melalui penggunaan konteks, siswa dilibatkan secara aktif

untuk melakukan kegiatan eksplorasi permasalahan. Hasil

eksplorasi siswa tidak hanya bertujuan untuk menemukan jawaban

akhir dari permasalahan yang diberikan, tetapi juga diarahkan

untuk mengembangkan berbagai strategi penyelesaian masalah

yang bisa digunakan. Manfaat lain penggunaan konteks di awal

pembelajaran adalah untuk meningkatkan motivasi dan

ketertarikan siswa dalam belajar matematika. Pembelajaran yang

langsung diawali dengan penggunaan matematika formal cendrung

akan menimbulkan kecemasan matematika (mathematic anxiety).

2) Penggunaan model untuk matematisasi progresif

Dalam RME, model digunakan dalam melakukan

matematisasi secara progresif. Penggunaan model berfungsi

sebagai jembatan (bridge) dari pengetahuan dan matematika

tingkat konkrit menuju pengetahuan matematika tingkat formal.
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3) Pemanfaatan hasil konstruksi siswa

Mengacu pada pendapat Freudenthal bahwa matematika

tidak diberikan kepada siswa sebagai suatu produk yang siap pakai

tetapi sebagai konsep yang dibangun oleh siswa maka dalam RME

siswa ditempatkan sebagai subjek belajar.

Karakteristik ke tiga dari RME ini tidah hanya bermanfaat

dalam membantu siswa memahami konsep matematika, tetapi juga

sekaligus mengembangkan aktivitas dan kreativitas siswa.

4) Interaktivitas

Proses belajar seseorang bukan hanya suatu proses individu

melainkan juga secara bersamaan merupakan suatu proses

sosial. Proses belajar siswa akan menjadi lebih singkat dan

bermakna ketika siswa saling mengkomunikasikan hasil kerja

dan gagasan mereka.

Pemanfaatan interaksi dalam pembelajaran matematika

bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan kognitif dan

afektif siswa secara simultan. Kata “pendidikan” memilki

implikasi bahwa proses yang berlangsung tidak hanya

mengajarkan pengetahuan yang bersifat kognitif, tetapi juga

mengajarkan nilai-nilai untuk mengembangkan potensi alamiah

afektif siswa.
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5) Keterkaitan

Konsep-konsep dalam matematika tidak bersifat parsial,

namun banyak konsep matematika yang memilki keterkaitan. Oleh

karena itu, konsep-konsep matematika tidak dikenalkan kepada

siswa secara terpisah atau terisolasi satu sama lain. RME

menempatkan keterkaitan (intertwinement) antar konsep

matematika sebagai hal yang harus dipertimbangkan dalam proses

pembelajaran. Melalui keterkaitan ini, satu pembelajaran

matematika diharapkan bisa mengenalkan dan membangun lebih

dari satu konsep matematika secara bersamaan (walau ada konsep

yag dominan).5

Berdasarkan karakteristik RME tersebut dapat disimpulkan

bahwa konteks permasalahan realistik pada RME tidak harus selalu

berupa masalah yang ada di dunia nyata dan bisa ditemukan dalam

kehidupan sehari-hari siswa, namun bisa dalam bentuk permainan,

penggunaan alat peraga, atau situasi lain selama hal tersebut

bermakna dan bisa dibayangkan dalam pikiran siswa.

c. Pertimbangan Menggunakan Pendekatan Realistik

Pembelajaran matematika menggunakan realistik sebagai satu

alternatif dari sekian banyak pendekatan yang dilakukan. Meskipun tak

ada cara terbaik dalam pembelajaran ataupun cara belajar,

sebagaimana yang dikemukakan oleh Entwistle dalam Sutarto Hadi

5Ibid., hlm. 22
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“There can be no “right” way to study or “best” way to teach . . .”6,

pengalaman para pengembang realistik perlu mendapat perhatian

khusus. Dalam hal ini penulis mencoba mengenalkan pendekatan

pembelajaran realistik, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan

pemahaman siswa terhadap matematika.

Pada dasarnya pendekatan realistik membimbing siswa untuk

“menemukan 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 guided reinvention.7 Dikaitkan dengan karakteristik

pendekatan Pendidikan Matematika Realistik, berikut ini merupakan

rambu-rambu penerapannya:

1) Bagaimana “guru” menyampaikan matematika kontekstual sebagai

strating point pembelajaran.

2) Bagaimana “guru” menstimulasi, membimbing, dan memfasilitasi

agar prosedur, algoritma, symbol, skema dan model, yang dibuat

oleh siswa mengarahkan mereka untuk sampai kepada matematika

formal.

3) Bagaimana “guru” memberikan atau mengarahkan kelas,

kelompok, maupun individu untuk menciptakan free production,

menciptakan caranya sendiri dalam menyelsaikan soal atau

menginterpretasikan problem kontekstual, sehingga tercipta

6Ibid., hlm. 129
7Ibid., hlm. 130



16

berbagai macam pendekatan, atau metoda penyelesaian, atau

algoritma.

4) Bagaimana “guru” membuat kelas bekerja secara interaktif

sehingga interaksi diantara mereka antara siswa dengan siswa

dalam kelompok kecil, antara anggota-anggota kelompok dalam

presentasi umum, serta antara siswa dan guru.

5) Bagaiman “guru” membuat jalinan antara topik satu dengan topik

lain, antara konsep dengan konsep lain, dan antara satu symbol

dengan simbol lain di dalam rangkaian topik matematika.

Sebuah laporan penelitian terhadap implementasi pembelajaran

matematika berdasarkan realistik mengatakan bahwa: 8

1) Sekurang-kurangnya telah mengubah sikap siswa menjadi lebih
tertarik terhadap matematika.

2) Pada umumnya siswa menyenangi matematika dengan pendekatan
pembelajaran yang diberikan dengan alasan cara belajarnya
berbeda (dari biasanya), pertanyaan-pertanyaannya menantang,
adanya pernyataan-pernyataan tambahan sehingga menambah
wawasan, lebih mudah mempelajarinya karena persoalannya
menyangkut kehidupan sehari-hari

Beberapa rekomendasi hasil studi tersebut antara lain

mengingat bahwa tidak ada cara belajar dan mengajar yang terbaik,

maka Pendekatan RME perlu dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai

alternatif dalam pembelajaran matematika.

Namun perlu diingat bahwa masalah kontekstual yang

diungkapkan tidak selamanya berasal dari aktivitas sehari-hari,

melainkan bisa juga dari konteks yang dapat diimajinasikan dalam

pikiran siswa.

8Ibid., hlm.131
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2. Kemampuan Berpikir Kreatif

a. Pengertian Berpikir Kreatif

Berpikir merupakan suatu aspek dari eksistensi manusia.

Kemampuan untuk mewujudkan eksistensinya itu ialah dengan jalan

proses berpikir. Proses berpikir itu dapat berwujud di dalam dua

bentuk, yaitu proses berpikir tingkat rendah dan proses berpikir tingkat

tinggi.9 Salah satu proses berpikir tingkat tinggi adalah berpikir kreatif.

Pada hakikatnya, pengertian berpikir kreatif berhubungan dengan

penemuan sesuatu, mengenai hal yang menghasilkan sesuatu yang baru

dengan menggunakan sesuatu yang telah ada.10 Secara tradisional

kreativitas dibatasi sebagai mewujudkan sesuatu yang baru dalam

kenyataan. Sesuatu yang baru itu mungkin berupa perbuatan atau

tingkah laku, suatu bangunan misalnya gedung, dan hasil lainnya.

Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan menganalisis

sesuatu berdasarkan data atau informasi yang tersedia dan menemukan

banyak kemungkinan jawaban terhadap satu masalah yang

penekananya pada kuantitas, ketepatgunaan, dan keragaman jawaban.

Berpikir diasumsikan secara umum sebagai proses kognitif

yaitu suatu aktivitas mental yang lebih menekankan penalaran untuk

memperoleh pengetahuan.11 Ia juga mengemukakan bahwa proses

berpikir terkait dengan jenis perilaku lain dan memerlukan keterlibatan

9Tilaar, Pengembangan Kreativitas dan Entrepreneurship, Kompas Media Nusantara,
Jakarta, 2012. hlm.51

10 Daryanto, Panduan Proses Pembelajaran, Publisher, Jakarta, 2009. hlm. 146
11Hartono, Perbandingan Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif dan Aplikasi

Matematika Siswa pada Pembelajaran Open-Ended dengan Konvensional di Sekoalah Menengah
Pertama.Disertasi. SPS tidak diterbitkan, Universitas Pendidikan Indonesia(UPI), 2009
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aktif pemikir. Hal penting dari berpikir di samping pemikiran dapat

pula berupa terbangunnya pengetahuan, penalaran, dan proses yang

lebih tinggi seperti mempertimbangkan. Sedangkan dalam kaitannya

dengan berpikir kreatif didefinisikan dengan cara pandang yang

berbeda antara lain Jonhson dalam Siswono mengatakan bahwa

berpikir kreatif yang mengisyaratkan ketekunan, disiplin pribadi dan

perhatian melibatkan aktifitas-aktifitas mental seperti mengajukan

pertanyaan, mempertimbangkan informasi-informasi baru dan ide-ide

yang tidak biasanya dengan suatu pikiran terbuka, membuat hubungan-

hubungan, khususnya antara sesuatu yang serupa, mengaitkan satu

dengan yang lainnya dengan bebas, menerapkan imajinasi pada setiap

situasi yang membangkitkan ide baru dan berbeda, dan memperhatikan

intuisi.12

Sabandar menyatakan bahwa berpikir kreatif sesungguhnya

adalah suatu kemampuan berpikir yang berawal dari adanya kepekaan

terhadap situasi yang sedang dihadapi, bahwa situasi itu terlihat atau

teridentifikasi adanya masalah yang ingin harus diselesaikan.13

Selanjutnya ada unsur originalitas gagasan yang muncul dalam benak

seseorang terkait dengan apa yang teridentifikasi.

Menurut Hendra Surya berpikir kreatif merupakan proses

(tindakan) yang menjadi sarana untuk merangsang dan memunculkan

berbagai potensi maupun bakat yang tersembunyi dari dalam diri

12 Siswono, Y.E. T. Identifikasi Proses Berpikir Kreatif dalam Pengajuan Masalah
(Problem Posing) Matematika Berpandu dengan model Wallas dan Creative Problem Solving
(CPS). Makalah Tidak dipublikasikan, Jurusan Matematika FMIPA Unesa. 2004, hlm. 2

13 Sabandar, J. Berpikir reflektif .Makalah tidak dipublikasikan. Prodi Pendidikan
Matematika SPS.UPI, 2008
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seseorang menjadi sebuah talenta, gagasan maupun hasil karya yang

orisinal.14 Peranan berpikir kreatif sangat penting dalam

pengembangan kepribadian seseorang. Orang yang kreatif berarti

memiliki kemahiran menggunakan penalaran, imajinasi maupun

kesanggupannya mengerakkan kelebihan-kelebihan yang ada pada

dirinya untuk menghasilkan gagasan dan menyintesis gagasan yang

asing dan berbeda dari yang lainnya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

berpikir kreatif adalah aktivitas mental yang terkait dengan kepekaan

terhadap masalah, mempertimbangkan informasi baru dan ide-ide yang

tidak biasanya dengan suatu pikiran terbuka, serta dapat membuat

hubungan-hubungan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

b. Strategi untuk Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kreatif

Kemampuan berpikir kreatif secara umum dipahami sebagai

kreativitas. Seringkali, individu yang dianggap kreatif adalah pemikir

sintesis yang benar-benar baik yang membangun koneksi antara

berbagai hal yang tidak disadari orang–orang lain secara spontan.

Suatu sikap kreatif adalah sekurang-kurangnya sama pentingnya

dengan keterampilan berpikir kreatif. Berkenaan dengan hal tersebut

Sternberg mengemukakan bahwa dalam hal mengembangkan

14 Hendra, S. Strategi Jitu Mencapai Kesuksesan Belajar. Kompas Media, Jakarta, 2011.
hlm.190
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kemampuan berpikir kreatif ada beberapa strategi yang digunakan

antara lain:15

1. Mendefinisikan kembali masalah
2. Mempertanyakan dan menganalisis asumsi-asumsi
3. Menjual ide-ide kreatif
4. Membangkitkan ide-ide
5. Mengenali dua sisi pengetahuan
6. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan
7. Mengambil resiko-resiko dengan bijak
8. Menoleransi ambiguitas (kemenduan)
9. Membangun kecakapan diri
10. Menemukan minat sejati
11. Menunda kepuasan
12. Membuat model kreativitas.

Dari uraian di atas, beberapa strategi untuk mengembangkan

kemampuan berpikir kreatif antara lain: siswa diperlukan dengan

membangkitkan ide-ide baru, mendefinisikan kembali masalah,

mengidentifikasi dan mengatasi masalah, membangun kecakapan diri,

minat belajar matematika dan membuat model kreativitas. Pada

bagaian berikut diuraikan beberapa strategi mengembangkan

kemampuan berpikir kreatif sebagai berikut:

a. Mengidefinisikan kembali suatu masalah dapat diartikan

mengatakan dengan cara lain, mengubah pandangan, menyusun

kembali, meninjau kembali dengan kata lain mencari duduk

permasalahan mulai dari awal. Contohnya guru mendorong siswa

untuk menemukan suatu pertanyaan yang berbeda dalam

menanyakan masalah matematika yang dihadapinya.

15 Sternberg R, et at. Teaching For Succesfull intelegence. Mengajarkan Kecerdasan
Sukses. Meningkatkan Pembelajaran dan Keberhasilan Siswa. Penerjemah: Mardiatmoko. G.
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
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b. Mempertanyakan dan analisis asumsi-asumsi atau anggapan orang

kreatif mempertanyakan asumsi-asumsi tersebut dan akhirnya

mengakibatkan orang lain ikut mempertanyakan juga.

Mempertanyakan asumsi adalah bagian dari berpikir analitis yang

tercakup dalam kreativitas.

c. Kemampuan melahirkan ide-ide, menciptakan, menghasilkan,

menemukan gagasan kadang kala suatu gagasan datang pada saat

yang tak terduga. Kadang kala juga datang membutuhkan waktu

panjang untuk mengembangkan suatu gagasan.Contohnya guru

dapat meminta kepada siswa membuat soal matematika dalam

bentuk cerita.

d. Kemampuan membangun kecakapan diri yaitu percaya pada

kemampuan sendiri, menjamin pelaksanaan tugas, melakukan apa

yang perlu untuk dilakukan, bekerja dengan efektif. Contohnya

guru dapat mendorong siswa meluangkan waktu untuk

memecahkan soal trigonometri yang cukup sulit.

e. Kemampuan mengenali minat sejati, dalam hal ini kemampuan

tentang menemukan diri sendiri, menemukan semangat diri,

mengetahui apa yang yang perlu dilakukan dan kemana harus

melangkah. Contohnya guru mendorong siswa untuk memahami

penggunaan matematika dalam olah raga. Dari beberapa uraian di

atas dapat dikemukan bahwa untuk mengembangkan ketrampilan

berpikir kreatif matematik siswa, guru perlu memberikan beberapa
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strategi yang tepat kepada siswanya sehingga dapat menumbuh

kembangkan kemampuan berpikir kreatif matematik siswa.

Sedangkan menurut Utami Munandar, untuk mengembangkan

kreativitas siswa terdapat 4 strategi yaitu:16

a. Pribadi

Pendidik hendaknya dapat menghargai keunikan pribadi dan

bakat-bakat siswanya. Guru hendaknya membantu siswa menemukan

bakat-bakatnya dan menghargainya.

b. Pendorong

Bakat kreatif siswa akan terwujud jika ada dorongan dan

dukungan dari lingkungannya, ataupun jika ada dorongan kuat dalam

dirinya sendiri (motivasi internal) untuk menghasilkan sesuatu.

c. Proses

Untuk mengembangkan kreativitas, siswa perlu diberi

kesempatan bersibuk diri secara kreatif. Pendidik hendaknya dapat

merangsang anak untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan kreatif,

dengan membantu mengusahakan sarana prasarana yang diperlukan.

d. Produk

Kondisi yang memungkinkan seseorang menciptakan produk

kreatif yang bermakna ialah kondisi pribadi dan lingkungan, yaitu

sejauh mana keduanya mendorong seseorang untuk melibatkan dirinya

dalam proses kreatif.

16 Munandar, U. Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat. Jakarta. Rineka Cipta. 2009.
hlm.45
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Wankat dan Oreovoc dalam Wena mengatakan bahwa untuk

meningkatkan kreativitas siswa dapat dilakukan dengan:17

a. Mendorong siswa untuk kreatif (tell student to be creative),
b. Mengajari siswa beberapa metode untuk menjadi kreatif (teach

student some creativitymethods), dan
c. Menerima ide-ide kreatif yang dihasilkan siswa (accept the result

of creative exercises).

Dalam usaha mendorong agar siswa menjadi kreatif (tell

student to be creative) dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara

lain;

a. Mengembangkan beberapa pemecahan masalah yang kreatif untuk
suatu masalah

b. Memberikan beberapa cara dalam memecahkan suatu masalah, dan
membuat daftar beberapa kemungkinan solusi untuk suatu masalah.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dalam upaya untuk

meningkatkan kreativitas siswa perlu dilakukan beberapa hal antara

lain mendorong siswa menjadi kreatif dalam pemecahan masalah,

mengajari siswa dengan beberapa metode untuk kreatif dalam

pemecahan masalah, dan menerima ide-ide kreatif yang dihasilkan

siswa. Dengan demikian kreativitas siswa dapat ditumbuhkembangkan

dalam berbagai cara dalam pemecahan masalah, dan peranan guru

hanya memberikan dorongan, motivasi dan memfasilitasi siswa dalam

usaha peningkatan kemampuan berpikir kreatif khususnya dalam

pembelajaran matematika. Siswa juga dapat menumbuhkan

kepercayaan dirinya, kemandirian dalam belajar, berimajinasi, berani

17 Wena, M, (2009). Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer suatu
TinjauanKonseptual Operasional. Jakarta: Bumi Aksara. 2009, hlm. 138-139
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mengambil resiko dalam menghadapi berbagai tantangan, serta bekerja

keras dalam mengatasi berbagai permasalah yang dihadapinya.

c. Ciri-Ciri Berpikir Kreatif

Ciri-ciri kepribadian kreatif biasanya anak selalu ingin tahu,

memilki minat yang luas, dan menyukai kegemaran dan aktivitas yang

kreatif. Anak dan remaja kreatif biasanya cukup mandiri dan memiliki

rasa percaya diri. Mereka lebih berani mengambil resiko (tetapi dengan

perhitungan) daripada anak-anak pada umumnya. Munandar

mengatakan bahwa peringkat dari 10 orang ciri-ciri pribadi yang

kreatif yang diperoleh dari pakar psikologi sebagai berikut: imajinatif,

mempunyai prakarsa, mempunyai minat luas, mandiri dalam berpikir,

senang berpetualang, penuh energi, percaya diri, bersedia mengambil

resiko, berani dalam pendirian dan keyakinan.18 Bila dibandingkan

dengan peringkat ciri-ciri siswa yang paling diinginkan oleh guru

sekolah dasar dan sekolah menengah (102 orang) yakni: penuh energi,

mempunyai prakarsa, percaya diri, sopan, rajin, melaksanakn

pekerajaan pada waktunya, sehat, berani dalam berpendapat,

mempunyai ingatan baik, dan ulet. Dari ciri-ciri ini tidak tampak

banyak kesamaan antara ciri-ciri pribadi yang kreatif menurut pakar

psikologi dengan ciri-ciri yang diinginkan oleh guru pada siswa.

Agar kreativitas anak dapat terwujud dibutuhkan adanya

dorongan dalam diri individu (motivasi intrinsik) maupun dorongan

18 Ibid. hlm 36-37
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dari lingkungan (motivasi ekstrinsik). Bagaimana meningkatkan

kreativitas yang masih terpendam dalam diri siswa? Selanjutnya

Munandar dalam Mulyana & Sabandar mengatakan bahwa ciri-ciri

kemampuan yang berpikir kreatif yang berhungan dengan kognisi

dapat dilihat dari kemampuan berpikir lancar, keterampilan berpikir

luwes, keterampilam berpikir orisinal, keterampilan elaborasi, dan

keterampilan menilai.19 Penjelasan dari ciri-ciri yang berkaitan dengan

keterampilan-keterampilan tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Ciri-ciri keterampilan kelancaran:

a) Mencetuskan banyak gagasan dalam pemecahan masalah

b) Memberikan banyak jawaban dalam menjawab suatu

pertanyaan

c) Memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai

hal.

d) Bekerja lebih cepat dan melakukan lebih banyak daripada

anak-anak lain.

2. Ciri-ciri keterampilan berpikir luwes (fleksibel):

a) Menghasilkan gagasan penyelesaian masalah atau jawaban

suatu pertanyaan bervariasi.

b) Dapat melihat suatu msalah dari sudut pandang yang berbeda-

beda.

c) Menyajikan suatu konsep dengan cara yang berbeda-beda.

19 Mulyana.T dan Sabandar J, Upaya Meningkatkan kemampuan Berpikir
Kreatif Matematik Siswa SMA Jurusan IPA Melalui Pembelajaran Dengan Pendekatan

Deduktif–Induktif. Makalah tidak dipublikasikan, 2005
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3. Ciri-ciri keterampilan orisinal (keaslian):

a) Memberikan gagasan yang baru dalam menyelesaikan masalah

atau jawaban yang lain dari yang sudah biasa dalam menjawab

suatu pertanyaan

b) Membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari bagian-

bagian atauunsur-unsur.

4. Ciri-ciri keterampilan Memperinci (elaborasi):

a) Mengembangkan atau memperkaya gagasan orang lain.

b) Menambahkan atau memperici suatu gagasan sehingga

meningkatkan kualitas gagasan tersebut.

5. Ciri-ciri keterampilan Menilai (mengevaluasi):

a) Dapat menemukan kebenaran suatu pertanyaan atau kebenaran

suatu rencana penyelesaian masalah.

b) Dapat mencetuskan gagasan penyelesaian suatu masalah dan

dapat melaksanakannya dengan benar.

c) Mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk

mencapai suatu keputusan.

Sedangkan menurut Daryanto, ciri berpikir kreatif ialah:20

a. Mampu menghasilkan ide banyak dalam waktu singkat
b. Mampu menghubungkan, menggabungkan hal yang berbeda
c. Mampu mngembangkan hal yang sederhana
d. Mampu bekerja secara detail dan kompleks
e. Memilki rasa ingin tahu yang besar
f. Berani mengambil resiko
g. Cepat tanggap dan mandiri
h. Suka mencari ide–ide yang unik

Torrance dalam Filsaime bahwa ada empat karakteristik

berpikir kreatif, sebagai sebuah proses yang melibatkan unsur-unsur

20 Daryanto. Panduan Proses Pembelajaran. Publisher, Jakarta, 2009. hlm. 207
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orisinalitas, kelancaran, fleksibilitas dan elaborasi. Keempat dari

karakteristik berpikir kreatif tersebut didefinisikan sebagai:21

1. Orisinalitas

Kategori orisinalitas mengacu pada keunikan dari respon

apapun yang diberikan.Orisinalitas yang ditunjukkan oleh sebuah

respon yang tidak biasa, unik dan jarang terjadi. Berpikir tentang

masa depan bisa juga memberikan stimulasi ide-ide orisinal. Jenis

pertanyaan- pertanyaan yang digunakan untuk menguji kemampuan

ini adalah tuntutan penggunaan-penggunaan yang menarik dari

objek-objek umum. Misalnya desainlah sebuah computer impian

masa depan dan pikirkan berapa banyaknya benda yang anda

gunakan kabel untuknya.

2. Elaborasi

Elaborasi diartikan sebagai kemampuan untuk menguraikan

sebuah obyek tertentu. Elaborasi adalah jembatan yang harus

dilewati oleh seseorang untuk mengkomunikasikan ide“ kreatif”-

nya kepada masyarakat. Faktor inilah yang menentukan nilai dari

ide apapun yang diberikan kepada orang lain di luar dirinya.

Elaborasi ditunjukkan oleh sejumlah tambahan dan detail yang bisa

dibuat untuk stimulus sederhana untuk membuatnya lebih

kompleks. Tambahan-tambahan tersebut bisa dalam bentuk

dekorasi, warna, bayangan atau desain. Contoh berpikir kreatif

elaborasi matematik. Pada suatu hari Pak Dodi pergi ke pasar untuk

21 Filsaime, K. D. Menguak Rahasia Berpikir Kritis dan Kreatif. Jakarta:Prestasi
Pustaka.2007
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membeli dua jenis semen di sebuah tokoh dengan harga Rp

440.000,- lengkapilah data tersebut sehingga tersusun suatu

masalah sistem persamaan linear dua variabel!. Kemudian

selesaikan masalah tadi. Contoh ini memberikan indikator bahwa

siswa dapat melengkapi data untuk menyusun suatu masalah dan

menyelesaikannya.

3. Kelancaran

Kelancaran diartikan sebagai kemampuan untuk

menciptakan segudang ide (Gilford, dalam Filsaime, 2007)). Ini

merupakan salah satu indikator yang paling kuat dari berpikir

kreatif, karena semakin banyak ide, maka semakin besar

kemungkinan yang ada untuk memperoleh sebuah ide yang

signifikan.

4. Fleksibilitas

Karakteristik ini menggambarkan kemampuan seseorang

individu untuk mengubah perangkat mentalnya ketika keadaan

memerlukan untuk itu, atau kecenderungan untuk memandang

sebuah masalah secara instan dari berbagai perspektif. Fleksibilitas

adalah kemampuan untuk mengatasi rintangan-rintangan mental,

mengubah pendekatan untuk sebuah masalah. Tidak terjebak

dengan mengasumsikan aturan-aturan atau kondisi-kondisi yang

tidak bisa diterapkan pada sebuah masalah.

Keempat karakteristik berpikir kreatif di atas memberikan suatu

pandangan tentang proses kreatif, yang akan membantu individu untuk
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menciptakan ide-ide kreatif dan menyelesaikan masalah-masalah

tertentu didalam proses hidup. Selanjutnya menurut Sumarmo,

mengemukakan bahwa ada lima inti berpikir kreatif antara lain: (1)

Self-efficacy) yaitu kemampuan dan kemandirian dalam mengontrol

diri; berani menghadapi masalah; optimis, percaya diri, masalah

sebagai tantangan dan peluang. (2) Luwes (Flexibility) yaituberempati,

menghargai, menerima pendapat yang berbeda, bersikap terbuka,

mantap/ toleran menghadapi ketidakpastian, memiliki rasa humor. (3)

Kemahiran/ kepakaran yaitu bekerja secara eksak, teliti, tepat, dan

tuntas, punya visi dan tujuan yang jelas, selalu melakukan pengujian

terhadap kegiatan yang dilakukan. (4) Kesadaran yaitu melakukan

kegiatan secara sadar, berfikir metakognisi, memberikan alasan

rasional terhadap kegiatan yang dilakukannya. (5) Rasa

ketergantungan yaitu saling memberi dan menerima, menunjukkan

keterkaitan, konflik sebagai sesuatu yang berguna.22 Sumarmo

mengemukakan bahwa agar menjadi pemikir kreatif sebagai berikut:

1. Bekerja dengan kemampuan tinggi, dengan cara percaya diri yang
kuat, dan merasa tertantang untuk menyelesaikan masalah
meskipun belum menguasainya dengan baik.

2. Mempertimbangkan ide sendiri dari sudut pandang yang lain
sehingga ditemukan idea yang lebih baik.

3. Mengerjakan semua tugas dengan didasari motif internal dan bukan
karena motif eksternal, bersifat proaktif, dan tidak menjadi individu
yang reaktif.

4. Berpikir secara divergen, mampu mempertimbangkan sesuatu dari
dari sudut pandang yang berbeda, mengajukan berbagai alternatif
solusi. Bersikap terbuka dan fleksibel.

22 Sumarmo.U. Berpikir dan Disposisi Matematik: Apa, Mengapa, danBagaimana
Mengembangkan Pada Peserta Didik, Makalah tidak diterbitkan. FMIPA UPI.2010
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5. Berpikir lateral, imajinatif, tidak hanya dari tampak tapi juga dari
yang tak tampak, dan berpikir vertikal. Berpikir lateral adalah
melihat permasalahan dari beberapa sudut baru, seolah-olah
melompat dari satu tangga ke tangga lainnya. Namun dengan
berpikir lateral akan mampu berpikir generatif dan provokatif, dan
memperoleh idea yang lebih bagus. Berpikir vertikal adalah suatu
proses bergerak selangkah demi selangkah menuju suatu tujuan,
seolah-olah sedang menaiki tangga. Melalui berpikir vertikal
individu dapat berpikir melompat, namun dengan berpikir lateral.

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat lima

karakteristik berpikir kreatif yakni kelancaran, fleksibilitas, keaslian,

elaborasi dan evaluasi akan memberikan suatu pandangan tentang

proses kreatif, yang akan membantu individu untuk menciptakan ide-

ide kreatif dalam menyelesaikan masalah tertentu. Beberapa

karakteristik tersebut dapat digunakan sebagai indikator untuk

mengukur kemampuan berpikir kreatif seseorang dalam menyelesaikan

masalah tertentu, misalnya dalam bidang matematika. Kemampuan-

kemampuan ini merepresentasikan proses menjadi sensitif pada

pemahaman-pemahaman seseorang, dan merupakan ciri-ciri utama

berpikir kreatif yang telah berkembang.

d. Tahap-tahap Proses Berpikir Kreatif

Secara umum proses berpikir kreatif seperti berpikir mengukuti

insting atau naluri secara bebas dalam mencari sesuatu yang

berhubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan atau mencari

kunci jawaban atas sesuatu yang dipermasalahkan. Hal ini sejalan

dengan pendapat Bertrand Russel yang mengatakan bahwa proses



31

berpikir, termasuk berpikir kreatif, lebih bersifat instingtif, sama

halnya dengan proses pencernaan …23

Russel seolah-olah memandang proses kreatif berjalan tanpa

langkah yang jelas, seperti sesuatu yang dating tiba-tiba, secara

otomatis. Russel menggambarkan bagaimana dirinya berhadapan

dengan suatu persoalan. Lalu Russel berusaha berpikir mencari

informasi yang relevan atau yang berkaitan dengan masalahnya,

kemudian dia tinggalkan dan beralih untuk mengurus persoalan yang

lain yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang dihadapinya

dalam jangka waktu tertentu. Setelah beberapa waktu berselang dan

sejalan dengan bergulirnya waktu, ketika dia memikirkan masalahnya

kembali, tiba-tiba terlintas dibenak pikirannya sebua kunci jawaban

persoalannya.

Tidak sedikit para pemikir yang kurang lebih berpandangan

sama dengan pandangan Russel tersebut. Namun, para ahli terus

berusaha mencari bentuk pross keteraturan atau pola-pola yang

mungkin dapat ditempuh seseorang untuk melakukan proses berpikir

kreatif secara efektif. Tentu dengan harapan bahwa di kemudian hari

keterampilan berpikir kreatif dapat mudah dikembangkan secara

rasional. Hal ini dibuktikan Wallas dalam bukunya “The Art of

Thought”, bahwa proses pemecahan masalah berpikir kreatif melalui

empat langkah pokok, yaitu tahap persiapan (preparation), tahap

23 Hendra Surya, Strategi Jitu Mencapai Kesuksesan Belajar, Kompas Gramedia, Jakarta,
2011, hlm. 198
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inkubasi (incubation), tahap illuminasi (illumanition), dan tahap

verifikasi (verification).24

Sejalan dengan pendapat tersebut David Campbell, Ph. D.

dalam bukunya Mengembangkan Kreativitas, menyatakan tahap

berpikir kreatif, meliputi: a) persiapan: merupakan peletakan dasar,

mempelajari masalah, seluk beluk dan problematikanya, 2)

konsentrasi: memikirkan, meresapi masalah yang dihadapi, 3)

inkubasi: mengambil waktu untuk meninggalkan masalah, istirahat,

waktu santai. Mencari kegiatan–kegiatan melepaskan diri dari

kesibukan pikiran mengenai masalah yang dihadapi, 4) iluminasi:

tahap menemukan ide gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja,

dan jawaban baru, serta 5) verifikasi atau produksi: menghadapi dan

memecahkan masalah-masalah praktis sehubungan dengan perwujudan

ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja yang meliputi:

menyusun rencana kerja dan melaksanakannya.25

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa proses berpikir

kreatif bukan hanya terjadi begitu saja, namun proses berpikir kreatif

tersebut memilki tahapan-tahapan untuk menyelesaikan suatu masalah.

Begitu juga dalam pembelajaran Matematka, guru harus bias mencari

straegi-strategi yang dapat merangsang siswa agar siswa dapat berpikir

secara kreatif. Misalnya menggunakan Pendekatan RME yang dituntun

untuk menyelesaika masalah matematika dengan menjadikannya

24 Ibid., hlm 199
25 Ibid., hlm. 197
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masalah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga merangsang siswa

untuk berpikir lebih kreatif.

2) Kemampuan Berpikir Kreatif Matematika

Berpikir kreatif dalam matematika dapat dipandang sebagai

orientasi atau disposisi tentang instruksi matematika, termasuk tugas

penemuan dan pemecahan masalah. Aktivitas tersebut dapat membawa

siswa mengembangkan pendekatan yang lebih kreatif dalam matematika.

Tugas aktivitas tersebut dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan

kemampuan siswa dalam hal yang berkaitan dengan dimensi kreativitas.

Krutetskii dalam Hartono menyatakan bahwa kreativitas identik dengan

keberbakatan matematika.26 Ia mengatakan lebih lanjut bahwa kreativitas

dalam pemecahan masalah matematika merupakan kemampuan dalam

merumuskan masalah matematika secara bebas, bersifat penemuan, dan

baru. ide-ide ini sejalan dengan ide-ide seperti fleksibilitas dan kelancaran

dalam membuat asosiasi baru dan menghasilkan jawaban divergen yang

berkaitan dengan kreativitas secara umum.

Heylock dalam Hartono bahwa kemampuan berpikir kreatif

matematik dapat menggunakan dua pendekatan.27 Pendekatan pertama

adalah dengan memperhatikan jawaban siswa dalam memecahkan masalah

yang proses kognitifnya dianggap sebagai proses berpikir kreatif.

Pendekatan kedua adalah menentukan kriteria bagi sebuah produk yang

diindikasikan sebagai hasil dari berpikir kreatif atau produk-produk

26 Hartono.Perbandingan Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif dan
Aplikasi Matematika Siswa pada Pembelajaran Open-Ended denganKonvensional di

Sekoalah Menengah Pertama.Disertasi.SPS. UPI.Tidak Dipublikasikan. 2009
27 Ibid.
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divergen. Selanjutnya Haylock dalam Hartono mencatat bahwa banyak

usaha untuk menggambarkan kreatif matematik. Pertama memperhatikan

kemampuan untuk melihat hubungan baru antara teknik-teknik dan

bidang-bidang dari aplikasi dan untuk membuat asosiasi-asosiasi antara

yang tidak berkaitan dengan idea.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli di atas dapat

dijelaskan bahwa berpikir kreatif matematik sebagai kemampuan

menemukan dan menyelesaikan masalah matematika yang meliputi

komponen-komponen: kelancaran, fleksibilitas, elaborasi dan keaslian.

Penilaian terhadap kemampuan kreatif siswa dalam matematika penting

untuk dilakukan. Pengajuan masalah yang menuntut siswa dalam

pemecahan masalah sering digunakan dalam penilaian kreativitas

matematik. Tugas-tugas yang diberikan pada siswa yang bersifat

penghadapan siswa dalam masalah dan pemecahannya digunakan peneliti

untuk mengidentifikasi individu-individu yang kreatif.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chintia

Pramita Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah

dan Keguruan UIN SUSKA Riau dengan judul Penerapan Model

Pembelajaran Lansung dengan Pendekatan Realistik Mathematics Education

(RME) untung meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII.6

SMP Negeri 11 Pekanbaru. Hasil tes pada kelas VII.6 SMP Negeri 11

Pekanbaru mengalami ketuntasan yang telah menjadi target penilitian yaitu

dari 40 orang siswa ada 30 siswa yang mencapai KKM 70. Hal ini



35

menunjukkan bahwa 75% siswa dari jumlah siswa telah mencapai ketuntasan

pada siklus II penelitian tersebut. kesimpulan penelitian tersebut adanya

strategi pembelajaran menggunakan pendekatan Realistik Mathematics

Education dapat meningkatkan hasil belajar.

Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan peneliti dengan

penelitian yang dilakukan Chintia Pramita adalah peneliti ingin menelaah

pengaruh penerapan pendekatan RME terhadap kemampuan berpikir kreatif

matematika siswa SMP Negeri 19 Pekanbaru, sedangkan penelitian yang

dilakukan Chintia Pramita bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar.

C. Kerangka Berpikir

Pendekatan Realistic Mathematics Education merupakan pendekatan

yang dikembangkan khusus untuk pembelajaran matematika. Pendekatan ini

memberikan masalah tidak hanya berupa masalah yang ada di dunia nyata ini

atau dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, namun bisa dalam bentuk

permainan, penggunaan alat peraga atau situasi lain selama hal tersebut bisa

dibayangkan dalam pikiran siswa. Konteks masalah tersebut dapat menjadikan

suatu materi dalam pembelajaran matematika bermakna bagi siswa. Karena

proses pembelajaran akan terjadi jika suatu materi tersebut dapat bermakna.

Dengan diberikannya konteks permasalahan dengan menggunakan

pendekatan RME ini, siswa dapat mengembangkan kreativitasnya. Karena

melalui konteks tersebut siswa dilibatkan secara aktif dalam melakukan

kegiatan eksplorasi permasalahan. Hasil eksplorasi bukan hanya untuk

mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut, tetapi siswa juga dilatih
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untuk berpikir kreatif sehingga  menemukan berbagai strategi penyelesaian

masalah yang bisa digunakan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan Realistic

Mathematics Education dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif

matematika siswa. Karena dengan diberikannya konteks masalah

menggunakan pendekatan RME, siswa dilatih dan diarahkan untuk berpikir

kreatif agar dapat menemukan lebih dari satu penyelesaian dari konteks

masalah tersebut.

D. Konsep Operasional

Konsep yang dioperasionalkan pada penelitian ini adalah konsep

pendekatan Realistic Mathematics Education dan berpikir kreatif matematika.

1. Pendekatan Realistic Mathematics Education

Pendekatan Realistic Mathematics Education sebagai variable

bebas yang mempengaruhi berpikir kreatif matematika. Pendekatan

Realistic Mathematics Education adalah suatu pendekatan yang

menyajikan permasalahan yang bersifat realistik yaitu suatu masalah yang

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari atau masalah yang dapat

dibayangkan sehingga pengetahuan tersebut menjadi bermakna oleh siswa.

Proses pembelajaran akan terjadi jika pengetahuan yang dipelajari

bermakna bagi siswa.

Adapun langkah-langkah yang dikembangkan dalam melaksanakan

pendekatan Realistic Mathematics Education adalah:

a. Tahap Persiapan
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1) Guru menentukan tujuan pembelajaran.

2) Melakukan identifikasi karakteristik siswa.

3) Guru memilih salah satu materi yang akan disajikan.

4) Guru membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

5) Membuat lembar kerja.

6) Guru membagi siswa dalam kelompok yang heterogen,

beranggotakan 5-6 orang berdasarkan kemampuan akademik, jenis

kelamin, dan lain sebagainya.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap Pertama:

1) Memberi masalah.

Guru memberikan masalah dengan Pendekatan Realistic

Mathematics Education yang berkaitan dengan materi yang akan

dipelajari.

2) Mengeksplorasi masalah.

Dalam mengeksplorasi masalah waktu yang diberikan

dibagi menjadi dua bagian.

Bagian pertama: Siswa bekerja secara untuk menyelesaikan

masalah. Siswa diberi kebebasan untuk menyelesaiakan masalah

dengan berbagai cara.

Bagian Kedua: siswa bekerja secara berkelompok untuk

mendiskusikan hasil pekerjaan individunya

Tahap Kedua:

3) Merekam respon siswa.
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Tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan  hasil diskusi

kelompoknya. Siswa diharapkan merespon masalah dengan

berbagai cara penyelesaian dan guru merekamnya.

4) Pembahasan respon siswa.

5) Meringkas apa yang dipelajari.

c. Tahap evaluasi

Mengadakan  kuis individu yang dilakukan untuk melihat hasil

dari berpikir kreatif siswa. Kemudian skor kuis dicatat guru untuk

melihat perkembangan selama pembelajaran berlangsung.

2. Kemampuan Berpikir Kreatif Matematika

Kemampuan berpikir kreatif matematika merupakan variable

terikat yang dipengaruhi oleh pendekatan Realistic Mathematics

Educations. Untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif seseorang

ditunjukkan melalui produk pemikiran atau kreativitasnya menghasilkan

sesuatu yang “baru”. Munandar dalam Joni Iskandar menunjukkan

indikasi berpikir kreatif dalam definisinya bahwa berpikir kreatif adalah

kemampuan menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu

masalah, dimana penekanannya pada kuantitas, ketepatgunaan dan

beragam jawaban. Pengertian ini menunjukkan bahwa kemampuan

berpikir kreatif seseorang makin tinggi, jika ia mampu menunjukkan

banyak kemungkinan jawaban pada suatu masalah. Semua jawaban itu

harus sesuai dengan masalah dan tepat. Selain itu jawaban harus
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bervariasi. Lebih jauh lagi, beliau menjelaskan lima unsur berpikir kreatif

yang dapat dilihat pada Lampiran N.28

E. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji lebih dulu

kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha : terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematika antara

siswa yang belajar menggunakan pendekatan RME dengan siswa yang

menggunakan pembelajaran konvensional di SMPN 19 Pekanbaru.

H0 : tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematika

antara siswa yang belajar menggunakan pendekatan RME dengan

siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional di SMPN 19

Pekanbaru.

28 Joni Iskandar, Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematika Siswa
menggunakan pendekatan RME, skripsi tidak diterbitkan. 2010


