
 

 

 

 

 

 

KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK (PMR) 

PADA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA 

KELAS VII SMP 

 

 

 

Skripsi 

Diajukan untuk Menyelesaikan Studi Strata 1 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan 

 

 

 

 

 

Oleh 

Nama : D i y a h 

NIM  : 4101403001 

Prodi : Pendidikan Matematika  

Jurusan : Matematika 

 

 

 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2007 



ABSTRAK 

 Diyah (4101403001), “Keefektifan Pembelajaran Matematika Realistik 
(PMR) pada Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VII 
SMP”. 
 Ditinjau dari aspek kompetensi yang ingin dicapai, fokus pembelajaran 
matematika di sekolah adalah kemampuan memecahkan masalah disamping 
penguasaan konsep dan algoritma. Agar tujuan pembelajaran tercapai maka guru 
matematika perlu memilih pembelajaran yang tepat, salah satu pembelajaran yang 
diterapkan adalah PMR yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Apakah PMR 
lebih efektif daripada pembelajaran konvensional pada hasil kemampuan 
pemecahan masalah matematika siswa kelas VII SMP? (2) Bagaimanakah 
penerapan kelima prinsip PMR pada guru dan siswa kelas VII SMP? Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Keefektifan PMR pada hasil 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VII SMP (2) Penerapan 
kelima prinsip PMR pada guru dan siswa kelas VII SMP. 
 Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPN 41 Semarang 
tahun pelajaran 2006/ 2007. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan 
cara random sampling diambil sampel sebanyak 2 kelas yaitu siswa kelas VII B 
sebagai kelas eksperimen yang dikenai PMR dan siswa kelas VII D sebagai kelas 
kontrol yang dikenai pembelajaran konvensional. Pada akhir pembelajaran kedua 
kelas sampel diberi tes akhir dengan menggunakan instrumen yang sama yang 
telah diuji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran dan daya pembedanya. Metode 
pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi, tes dan observasi. 
 Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas data hasil tes dari kedua 
kelompok tersebut diperoleh bahwa data kedua sampel normal dan homogen, 
sehingga untuk pengujian hipotesis digunakan uji t. Dari hasil perhitungan 
diperoleh thitung = 1.685 sedangkan nilai ttabel = 1.67, oleh karena itu thitung > ttabel 
maka Ho ditolak dan hipotesis diterima. Jadi rata-rata hasil evaluasi pembelajaran 
pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa aktivitas 
siswa selama pembelajaran dengan menggunakan PMR terus mengalami 
peningkatan, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran terus meningkat 
dan perubahan sikap siswa terhadap pembelajaran juga terus membaik. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa PMR lebih efektif daripada pembelajaran konvensional 
pada kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VII SMP. 
Disarankan guru dapat terus mengembangkan pembelajaran matematika realistik 
dan menerapkan pada pokok bahasan lain.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menghadapi banyak 

permasalahan. Permasalahan-permasalahan itu tentu saja tidak semuanya 

merupakan permasalahan matematis, namun matematika memiliki peranan 

yang sangat sentral dalam menjawab permasalahan keseharian itu (Suherman, 

2003:65). Ini berarti bahwa matematika sangat diperlukan oleh setiap orang 

dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu memecahkan permasalahan. 

Oleh karena itu, tidak salah jika pada bangku sekolah, matematika menjadi 

salah satu mata pelajaran pokok yang diajarkan dari bangku taman kanak-

kanak hingga perguruan tinggi. Namun, pada kenyataannya masih ada 

sebagian siswa yang merasa kesulitan dalam belajar matematika. 

Orientasi pendidikan kita mempunyai ciri cenderung memperlakukan 

siswa berstatus sebagai obyek; guru berfungsi sebagai pemegang otoritas 

tertinggi keilmuan dan indoktriner; materi bersifat subject-oriented dan  

manajemen bersifat sentralis. Orientasi pendidikan yang demikian 

menyebabkan praktik pendidikan kita mengisolir diri dari kehidupan nyata 

yang ada di luar sekolah, kurang relevan antara apa yang diajarkan di sekolah 

dengan kebutuhan pekerjaan, terlalu terkonsentrasi pada pengembangan 

intelektual yang tidak sejalan dengan pengembangan individu sebagai satu 

kesatuan yang utuh dan berkepribadian. 

1 
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Dengan demikian, tidak berlebihan kiranya apabila pemecahan 

masalah seyogyanya dikembangkan dalam kegiatan belajar-mengajar di 

sekolah-sekolah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kemampuan 

pemecahan masalah itu dikembangkan dalam kegiatan belajar mengajar 

matematika. Ketrampilan memecahkan masalah harus dimiliki oleh siswa dan 

ketrampilan ini akan dimiliki siswa apabila guru mengajarkan dan 

menstimulus kemampuan siswa untuk dapat menyelesaikan masalah dalam 

pembelajaran matematika. 

Salah satu karakteristik matematika adalah mempunyai objek yang 

bersifat abstrak.  Sifat abstrak ini menyebabkan banyak siswa mengalami 

kesulitan dalam matematika (Sudharta, 2004).  Rendahnya kemampuan 

matematika siswa disebabkan oleh faktor siswa yaitu mengalami masalah 

secara komprehensif atau secara parsial dalam matematika.  Selain itu, belajar 

matematika siswa belum bermakna. Kenyataan ini masih belum sesuai dengan 

apa yang diinginkan dalam Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) yaitu agar siswa memiliki kemampuan memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh 

(Depdiknas, 2003:4). 

Pembelajaran sejauh ini masih didominasi oleh guru, siswa kurang 

dilibatkan sehingga terkesan monoton dan timbul kejenuhan pada siswa. 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) adalah suatu teori dalam 

pendidikan matematika yang dikembangkan pertama kali di negeri Belanda. 
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Teori ini berdasarkan pada ide bahwa matematika adalah aktivitas manusia 

dan matematika harus di hubungkan secara nyata terhadap konteks kehidupan 

sehari-hari siswa sebagai suatu sumber pengembangan dan sebagai area 

aplikasi melalui proses matematisasi baik horizontal maupun vertikal. 

Dunia riil adalah segala sesuatu di luar matematika. Ia bisa berupa 

mata pelajaran lain selain matematika atau bidang ilmu yang berbeda dengan 

matematika atau pun kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar kita. Dunia 

riil diperlukan untuk mengembangkan situasi kontekstual dalam menyusun 

materi kurikulum. Materi kurikulum yang berisi rangkaian soal-soal 

kontekstual akan membantu proses pembelajaran yang bermakna bagi siswa. 

Dalam PMR, proses belajar mempunyai peranan penting. Rute belajar 

(learning route) dimana siswa mampu menemukan sendiri konsep dan ide 

matematika, harus dipetakan, sebagai  kesempatan kepada siswa untuk 

memberikan kontribusi terhadap proses belajar mereka. 

Teori PMR sejalan dengan teori belajar yang berkembang saat ini, 

seperti konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching 

and Learning, disingkat CTL). Namun, baik pendekatan konstruktivis maupun 

CTL mewakili teori belajar secara umum, PMR adalah suatu teori 

pembelajaran yang dikembangkan khusus untuk matematika. 

Dari uraian tersebut, peneliti merasa perlu meneliti tentang keefektifan 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) pada kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa kelas VII SMP. 
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B. Permasalahan 

Dari uraian tersebut muncul permasalahan: 

1. Bagaimanakah keefektifan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

pada kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VII SMP? 

2. Bagaimanakah penerapan  Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

pada siswa dan guru matematika kelas VII SMP? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui keefektifan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) pada 

kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VII SMP. 

2. Mengetahui penerapan  Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) pada 

siswa dan guru matematika kelas VII SMP. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat: 

1. Bagi peneliti 

a. Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti tentang pelaksanaan 

pembelajaran dengan   PMR. 

b. Peneliti mampu mengidentifikasi kelemahan penyebab terhambatnya  

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP. 
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c. Peneliti mampu mengetahui dan memahami bagaimana kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa SMP ketika diterapkan 

pembelajaran dengan   PMR. 

2. Bagi guru 

a. Dapat membantu tugas guru dalam meningkatkan kemampuan    

pemecaham masalah siswa selama proses pembelajaran di kelas secara 

efektif dan efisien. 

b. Dapat memberikan masukan bagi guru, yaitu cara untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 

c. Mempermudah guru melaksanakan pembelajaran.  

3. Bagi siswa 

a. Dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematika yang dipelajari. 

b. Siswa dapat membangun kemampuannya sendiri. 

c. Pelaksanaan  pembelajaran PMR diharapkan meningkatkan motivasi 

dan daya tarik siswa terhadap mata pelajaran matematika. 

4. Bagi sekolah 

Secara tidak langsung akan membantu memperlancar proses belajar 

mengajar. 
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E. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda serta mewujudkan 

pandangan dan pengertian yang berhubungan dengan judul skripsi yang 

penulis ajukan, maka perlu  ditegaskan istilah-istilah sebagai berikut: 

1. Keefektifan 

Menurut Poerwadarminta (1990:284), efektif artinya pengaruh/ akibat. 

Jadi keefektifan adalah suatu usaha/ tindakan yang membawa keberhasilan. 

Keefektifan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan 

tentang usaha/ tindakan menerapkan Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR) lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional pada 

hasil kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VII SMP. 

2. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap 

kemampuan, kompetensi, minat bakat dan kebutuhan siswa yang beragam 

agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa serta antarsiswa. 

3. Pembelajaran Matematika Realistik 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) adalah suatu teori dalam 

pendidikan matematika yang berdasarkan pada ide bahwa matematika 

adalah aktivitas manusia dan matematika harus di hubungkan secara nyata 

terhadap konteks kehidupan sehari-hari siswa sebagai suatu sumber 

pengembangan dan sebagai area aplikasi melalui proses matematisasi baik 

horizontal maupun vertikal. 
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4.  Kemampuan Pemecahan Masalah  

Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup) 

melakukan sesuatu, dengan imbuhan ke-an kata mampu menjadi 

kemampuan yaitu berarti kesanggupan atau kecakapan. Pemecahan 

masalah adalah proses menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh 

sebelumnya ke dalam situasi baru yang belum dikenal (Wardhani, 

2005:93). Jadi, kemampuan pemecahan masalah adalah kecakapan untuk 

menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam 

situasi baru yang belum dikenal. 

 

F. Sistematika Skripsi 

1. Bagian Pendahuluan 

Bagian pendahuluan meliputi: Judul, Pengesahan, Abstrak, Motto dan 

Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel dan Daftar 

Lampiran. 

2. Bagian Isi  

BAB I Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang, Permasalahan, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah dan 

Sistematika Skripsi. 

BAB II Landasan Teori yang meliputi Landasan Teori, Kerangka 

Berpikir dan Hipotesis. 
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BAB III Metode Penelitian yang meliputi: Metode Penentuan Objek, 

Variabel Penelitian, Rancangan Penelitian, Metode 

Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian dan Metode Analisis 

Data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi Hasil Penelitian 

dan Pembahasan. 

BAB V Penutup yang meliputi Simpulan dan Saran. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir meliputi: daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Tinjauan belajar dan pembelajaran 

Belajar merupakan suatu aktifitas mental/psikis yang berlangsung 

dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan 

dalam pengetahuan-pemahaman, ketrampilan dan nilai sikap (W.S. Winkel 

dalam Darsono, 2000:4). Peristiwa belajar dapat terjadi pada saat manusia 

mampu mengolah stimulus dan meresponnya dengan baik dan tidak 

sepotong-potong sehingga ia benar-benar memahaminya. Secara umum 

belajar dapat diartikan sebagai terjadinya perubahan pada diri seseorang 

yang belajar karena pengalaman. 

Pembelajaran adalah upaya menciptakan iklim dan pelayanan 

terhadap kemampuan, kompetensi, minat bakat, dan kebutuhan siswa yang 

beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa serta 

antarsiswa (Suyitno, 2004:2). Pembelajaran matematika adalah suatu 

proses atau kegiatan guru mata pelajaran matematika dalam mengajarkan 

matematika kepada siswanya, yang di dalamnya terkandung upaya guru 

untuk menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, kompetensi, 

minat bakat, dan kebutuhan siswa yang beragam agar terjadi interaksi 

optimal antara guru dengan siswa serta antarsiswa (Suyitno, 2004:2). 

Dengan kata lain, suatu proses pembelajaran dikatakan sukses apabila 

9 



 10

seorang guru dan sejumlah siswa mampu melakukan interaksi komunikatif 

terhadap berbagai persoalan pembelajaran di kelas dengan cara melibatkan 

siswa sebagai komponen utamanya. Akan tetapi untuk mewujudkan hal 

tersebut perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

pembelajaran antara lain : kondisi internal siswa, kondisi pembelajaran dan 

kondisi inovatif-eksploratif. 

Teori belajar yang mendukung antara lain: 

a. Teori belajar Piaget 

Piaget (dalam Aisyah) membedakan perkembangan kognitif seorang 

anak menjadi empat taraf, yaitu (1) taraf sensori motor, (2) taraf pra-

operasional, (3) taraf operasional konkrit, dan (4) taraf operasional 

formal. Walaupun ada perbedaan individual dalam hal kemajuan 

perkembangan, tetapi teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa 

tumbuh dan melewati urutan perkembangan yang sama, namun 

pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang berbeda. 

Perkembangan kognitif sebagian besar bergantung seberapa jauh anak 

memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungan. Prinsip-prinsip 

Piaget dalam pengajaran diterapkan dalam program-program yang 

menekankan pembelajaran melalui penemuan dan pengalaman-

pengalaman nyata dan pemanipulasian alat, bahan, atau media belajar 

yang lain serta peranan guru sebagai fasilitator yang mempersiapkan 

lingkungan dan memungkinkan siswa dapat memperoleh berbagai 
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pengalaman belajar. Implikasi teori kognitif Piaget pada pendidikan 

adalah sebagai berikut: 

1). Memusatkan perhatian kepada berfikir atau proses mental anak, 

tidak sekedar kepada hasilnya. Selain kebenaran jawaban siswa, 

guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai 

pada jawaban tersebut. Pengalaman-pengalaman belajar yang sesuai 

dikembangkan dengan memperhatikan tahap fungsi kognitif dan 

hanya jika guru penuh perhatian terhadap metode yang digunakan 

siswa untuk sampai pada kesimpulan tertentu, barulah dapat 

dikatakan guru berada dalam posisi memberikan pengalaman yang 

dimaksud. 

2). Mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan 

keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Dalam kelas, Piaget 

menekankan bahwa pengajaran pengetahuan jadi (ready made 

knowledge) tidak mendapat tekanan, melainkan anak didorong 

menemukan sendiri pengetahuan itu melalui interaksi spontan 

dengan lingkungan. Oleh karena itu, selain mengajar secara klasik, 

guru mempersiapkan beranekaragam kegiatan secara langsung 

dengan dunia fisik. 

3). Memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan 

perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa 

tumbuh dan melewati urutan perkembangan yang sama, namun 

pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Oleh 
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karena itu harus melakukan upaya untuk mengatur aktivitas di dalam 

kelas yang terdiri dari individuindividu ke dalam bentuk kelompok-

kelompok kecil siswa daripada aktivitas dalam bentuk klasikal. Hal 

ini sesuai dengan pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran 

khas menerapkan pembelajaran kooperatif secara ekstensif. 

b. Teori belajar Bruner 

Jerome S.Bruner seorang ahli psikologi (1915) dari Universitas Harvard, 

Amerika Serikat, telah mempelopori aliran psikologi kognitif yang 

memberi dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada 

pentingnya pengembangan berfikir. Dasar pemikiran teorinya 

memandang bahwa manusia sebagai pemeroses, pemikir dan pencipta 

informasi. Bruner menyatakan belajar merupakan suatu proses aktif 

yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar 

informasi yang diberikan kepada dirinya.  

Ada tiga proses kognitif yang terjadi dalam belajar, yaitu (1) proses 

perolehan informasi baru, (2) proses mentransformasikan informasi 

yang diterima dan (3) menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan 

(Suherman, 2003:37). Perolehan informasi baru dapat terjadi melalui 

kegiatan membaca, mendengarkan penjelasan guru mengenai materi 

yang diajarkan atau mendengarkan audiovisual dan lain-lain. Informasi 

ini mungkin bersifat penghalusan dari informasi sebelumnya yang telah 

dimiliki. Sedangkan proses transformasi pengetahuan merupakan suatu 

proses bagaimana kita memperlakukan pengetahuan yang sudah 
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diterima agar sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang diterima 

dianalisis, diproses atau diubah menjadi konsep yang lebih abstrak agar 

suatu saat dapat dimanfaatkan. Menurut Bruner (dalam Suherman, 

2003:43) belajar matematika adalah belajar mengenai konsep-konsep 

dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam materi yang 

dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan 

strukturstruktur matematika itu. Siswa harus dapat menemukan 

keteraturan dengan cara mengotak-atik bahan-bahan yang berhubungan 

dengan keteraturan intuitif yang sudah dimiliki siswa. Dengan demikian 

siswa dalam belajar, haruslah terlibat aktif mentalnya agar dapat 

mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahan yang sedang 

dibicarakan, anak akan memahami materi yang harus dikuasainya itu. 

Ini menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola atau 

struktur tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat anak.  

Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai 

dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual 

problem). Dengan mengajukan masalah kontekstual, siswa secara 

bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Untuk 

meningkatkan keefektifan pembelajaran, sekolah diharapkan 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, 

alat peraga, atau media lainnya. Bruner, melalui teorinya itu, 

mengungkapkan bahwa dalam proses belajar anak sebaiknya diberi 

kesempatan memanipulasi benda-benda atau alat peraga yang dirancang 



 14

secara khusus dan dapat diotak-atik oleh siswa dalam memahami suatu  

konsep matematika. Dengan demikian agar pembelajaran dapat 

mengembangkan keterampilan intelektual anak dalam mempelajari 

sesuatu pengetahuan (misalnya suatu konsep matematika), maka materi 

pelajaran perlu disajikan dengan memperhatikan tahap perkembangan 

kognitif/ pengetahuan anak agar pengetahuan itu dapat diinternalisasi 

dalam pikiran (struktur kognitif) orang tersebut. Menurut Bruner (dalam 

Aisyah), proses internalisasi akan terjadi secara sungguh-sungguh (yang 

berarti proses belajar terjadi secara optimal) jika pengetahuan yang 

dipelajari itu dipelajari dalam tiga model tahapan yaitu: 

1). tahap enaktif 

Dalam tahap ini penyajian yang dilakukan melalui tindakan anak 

secara langsung terlibat dalam memanipulasi (mengotak-atik) objek. 

Pada tahap ini anak belajar sesuatu pengetahuan di mana 

pengetahuan itu dipelajari secara aktif, dengan menggunakan benda-

benda konkret atau menggunakan situasi yang nyata, pada penyajian 

ini anak tanpa menggunakan imajinasinya atau kata-kata. Ia akan 

memahami sesuatu dari berbuat atau melakukan sesuatu.  

2). tahap ikonik 

Dalam tahap ini kegiatan penyajian dilakukan berdasarkan pada 

pikiran internal dimana pengetahuan disajikan melalui serangkaian 

gambar-gambar atau grafik yang dilakukan anak, berhubungan 

dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang 
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dimanipulasinya. Anak tidak langsung mema nipulasi objek seperti 

yang dilakukan siswa dalam tahap enaktif. Tahap ikonik, yaitu suatu 

tahap pembelajaran sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu 

direpresentasikan (diwujudkan) dalam bentuk bayangan visual 

(visual imaginery), gambar, atau diagram, yang menggambarkan 

kegiatan kongkret atau situasi kongkret yang terdapat pada tahap 

enaktif. Bahasa menjadi lebih penting sebagai suatu media berpikir. 

Kemudian seseorang mencapai masa transisi dan menggunakan 

penyajian ikonik yang didasarkan pada pengindraan kepenyajian 

simbolik yang didasarkan pada berpikir abstrak.  

3). tahap simbolis 

Dalam tahap ini bahasa adalah pola dasar simbolik, anak 

memanipulasi simbul-simbul atau lambang-lambang objek tertentu. 

Anak tidak lagi terikat dengan objek-objek seperti pada tahap 

sebelumnya. Anak pada tahap ini sudah mampu menggunakan 

notasi tanpa ketergantungan terhadap objek riil. Pada tahap simbolik 

ini, pembelajaran direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol 

abstrak (abstract symbols), yaitu simbol-simbol arbiter yang dipakai 

berdasarkan kesepakatan orangorang dalam bidang yang 

bersangkutan, baik simbol-simbol verbal (misalnya huruf-huruf, 

kata-kata, kalimat-kalimat), lambang-lambang matematika, maupun 

lambang-lambang abstrak yang lain. Sebagai contoh, dalam 

mempelajari penjumlahan dua bilangan cacah, pembelajaran akan 
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terjadi secara optimal jika mula-mula siswa mempelajari hal itu 

dengan menggunakan benda-benda konkret (misalnya 

menggabungkan 3 kelereng dengan 2 kelereng, dan kemudian 

menghitung banyaknya kelereng semuanya ini merupakan tahap 

enaktif). Kemudian, kegiatan belajar dilanjutkan dengan 

menggunakan gambar atau diagram yang mewakili 3 kelereng dan 2 

kelereng yang digabungkan tersebut (dan kemudian dihitung 

banyaknya kelereng semuanya, dengan menggunakan gambar atau 

diagram tersebut/ tahap yang kedua ikonik, siswa bisa melakukan 

penjumlahan itu dengan menggunakan pembayangan visual (visual 

imagenary) dari kelereng tersebut. Pada tahap berikutnya yaitu tahap 

simbolis, siswa melakukan penjumlahan kedua bilangan itu dengan 

menggunakan lambang-lambang bilangan, yaitu : 3 + 2 = 5. 

2. Pembelajaran Matematika Reaslistik (PMR) 

Pembelajaran matematika realistik (PMR) adalah sebuah 

pendekatan belajar matematika yang dikembangkan sejak tahun 1971 oleh 

sekelompok ahli matematika dari Freudenthal Institute, Utrecht University 

di Negeri Belanda. Pendekatan ini didasarkan pada anggapan Hans 

Freudenthal (1905 – 1990) bahwa matematika adalah kegiatan manusia. 

Menurut pendekatan ini, kelas matematika bukan tempat memindahkan 

matematika dari guru kepada siswa, melainkan tempat siswa menemukan 

kembali ide dan konsep matematika melalui eksplorasi masalah-masalah 

nyata. Karena itu, siswa tidak Dipandang sebagai penerima pasif, tetapi 
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harus diberi kesempatan untuk menemukan kembali ide dan konsep 

matematika di bawah bimbingan guru. Proses penemuan kembali ini 

dikembangkan melalui penjelajahan berbagai persoalan dunia nyata. Di 

sini dunia nyata diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar 

matematika, seperti kehidupan sehari-hari, lingkungan sekitar, bahkan 

mata pelajaran lain pun dapat dianggap sebagai dunia nyata. Dunia nyata 

digunakan sebagai titik awal pembelajaran matematika. Untuk 

menekankan bahwa proses lebih penting daripada hasil, dalam pendekatan 

matematika realistik digunakan istilah matematisasi, yaitu proses 

mematematikakan dunia nyata (Sudharta, 2004).  

Zulkardi (2001), mendefinisikan pembelajaran matematika realsitik 

sebagai berikut: 

PMR adalah teori pembelajaran yang bertitik tolak dari hal-hal ’real’ bagi 
siswa, menekankan ketrampilan ’process of doing mathematics’, 
berdiskusi dan berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas 
sehingga mereka dapat menemukan sendiri (’student inventing’ sebagai 
kebalikan dari ’teacher telling’) dan pada akhirnya menggunakann 
matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik individual maupun 
kelompok. 
 

PMR berdasarkan ide bahwa mathematics as human activity dan 

mathematics must be connected to reality, sehingga pembelajaran 

matematika diharapkan bertolak dari masalah-masalah kontekstual. Teori 

ini telah diadopsi dan diadaptasi oleh banyak negara maju seperti Inggris, 

Jerman, Denmark, Spanyol, Portugal, Afrika Selatan, Brazil, USA dan 

Jepang. Salah satu hasil positif yang dipcapai oleh Belanda dan negara-
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negara tersebut bahwa prestasi siswa meningkat, baik secara nasional 

maupun internasional. 

Dua pandangan penting Freudenthal (dalam Hartono) tentang PMR 

adalah: 

a. mathematics as human activity, sehingga siswa harus diberi kesempatan 

untuk belajar melakukan aktivitas matematisasi pada semua topik dalam 

matematika,dan 

b. mathematics must be connected to reality, sehingga matematika harus 

dekat terhadap siswa dan harus dikaitkan dengan situasi kehidupan 

sehari-hari. 

Konsep PMR sejalan dengan kebutuhan untuk memperbaiki 

pendidikan matematika di Indonesia yang didominasi oleh persoalan 

bagaimana meningkatkan pemahaman siswa tentang matematika dan 

mengembangkan daya nalar. PMR mempunyai konsepsi tentang siswa 

sebagai berikut : siswa memiliki seperangkat konsep laternatif tentang ide-

ide matematika yang mempengaruhi belajar selanjutnya; siswa 

memperoleh pengetahuan baru dengan membentuk pengetahuan itu untuk 

dirinya sendiri; pembentukan pengetahuan merupakan proses perubahan 

yang meliputi penambahan, kreasi, modifikasi,penghalusan, penyusunan 

kembali, dan penolakan; pengetahuan baru yang dibangun oleh siswa 

untuk dirinya sendiri berasal dari seperangkat ragam pengalaman; setiap 

siswa tanpa memandang ras, budaya dan jenis kelamin mampu memahami 

dan mengerjakan matematika. Konsepsi tentang guru sebagai berikut: guru  
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 hanya sebagai fasilitator belajar; guru harus mampu membangun 

pengajaran yang interaktif; guru harus memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk secara aktif menyumbang pada proses belajar dirinya, dan 

secara aktif membantu siswa dalam menafsirkan persoalan riil; dan guru 

tidak terpancang pada materi yang termaktub dalam kurikulum, melainkan 

aktif mengaitkan kurikulum dengan dunia-riil, baik fisik maupun sosial 

(Hartono).  

Karakteristik PMR adalah menggunakan konteks ‘dunia 

nyata’ ,model-model, produksi dan konstruksi siswa, interaktif dan 

keterkaitan (intertwinment) (Treeffers dalam Sudharta, 2004). 

a. menggunakan konteks ‘dunia nyata’ 

 Gambar berikut menunjukan dua proses matematisasi yang berupa 

siklus di mana ‘dunia nyata’ tidak hanya sebagai sumber matematisasi, 

tetapi juga sebagai tempat untuk mengaplikasikan kembali matematika. 

 

Dunia Nyata 

 

       Matematisasi dalam aplikasi              Matematisasi dan refleksi 

 

    Aplikasi dan Formalisai 

 

Gambar 1. Konsep Matematisasi (De Lange dalam Sudharta, 2004). 



 20

Dalam PMR, pembelajaran diawali dengan masalah konstekstual 

(‘dunia nyata’), sehingga memungkinkan mereka menggunakan 

pengalaman sebelumnya secara langsung. Proses penyaringan (inti) 

dari konsep yang sesuai dari situasi  nyata dinyatakan oleh De Lange 

(dalam Sudharta, 2004) sebagai matematisasi konseptual.         

Melalui abstraksi dan formalisasi siswa akan mengembangkan 

konsep yang lebih komplit. Kemudian siswa dapat mengaplikasikan 

konsep-konsep matemika ke bidang baru dari dunia  nyata (applied 

mathematization). Oleh karena itu, untuk menjembatani konsep-konsep 

matematika dengan pengalaman anak sehari-hari perlu diperhatikan 

matematisi pengalaman sehari-hari (mathematization of everyday 

experience) dan penerapan matematika dalam sehari-hari (Cinzia 

Bonotto dalam Sudharta, 2004). 

b. Menggunakan model-model (matematisasi) 

 Istilah model berkaitan dengan model situasi dan model 

matematik yang dikembangkan oleh siswa sendiri (self developed 

models). Peran self developed models merupakan jembatan bagi siswa 

dari situasi real ke situasi abstrak atau dari matematika informal ke 

matematika formal. Artinya siswa membuat model sendiri dalam 

menyelesaikan masalah. Pertama adalah model situasi yang dekat 

dengan dunia nyata siswa. Generalisasi dan Formalisasi model tersebut 

akan berubah menjadi model-of masalah tersebut. Melalui penalaran 
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matematika model-of akan bergeser menjadi model-for masalah yang 

sejenis. Pada akhirnya, akan menjadi model matematik formal. 

c.  Menggunakan produksi dan konstruksi 

Streefland (dalam Sudharta, 2004) menekankan bahwa dengan 

pembuatan “produksi bebas” siswa terdorong untuk melakukan 

refleksi pada bagian yang mereka anggap penting dalam proses 

belajar. Strategi-strategi informal siswa yang berupa prosedur 

pemecahan masalah kontekstual merupakan sumber inspirasi dalam 

pengembangan pembelajaran lebih lanjut yaitu untuk mengkonstruksi 

pengetahuan matematika formal. 

d. Menggunakan Interaktif 

Interaksi antar siswa dengan guru merupakan hal yang 

mendasar dalam PMR. Secara eksplisit bentuk-bentuk interaksi yang 

berupa negosiasi, penjelasan, pembenaran, setuju, tidak setuju, 

pertanyaan atau refleksi digunakan untuk mencapai bentuk formal 

dari bentuk-bentuk informal siswa. 

e. Menggunakan Keterkaitan (intertwinment) 

Dalam PMR pengintegrasian unit-unit matematika adalah 

esensial jika dalam pembelajaran kita mengabaikan keterkaitan 

dengan bidang yang lain, maka akan berpengaruh pada pemecahan 

masalah. Dalam mengaplikasikan matematika, biasanya diperlukan 

pengetahuan yang lebih kompleks, dan tidak hanya aritmatika, aljabar 

atau geometri tetapi juga bidang lain. 
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Penerapan kelima prinsip tersebut dalam penelitian ini akan 

dilihat pada aktivitas yang dilakukan oleh guru maupun siswa. Penerapan 

masing-masing prinsip oleh guru dalam pembelajaran sebagai berikut.  

Prinsip pertama akan dilihat apakah guru memulai pelajaran dengan 

memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari dan memberi soal-soal 

pemecahan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan siswa. Prinsip 

kedua, apakah guru menggunakan alat peraga yang membantu siswa 

menemukan rumus dan membimbing siswa menggunakannya. Prinsip 

ketiga, apakah guru memberi waktu kepada siswa  untuk membuat 

pemodelan sendiri dalam mencari penyelesaian formal. Prinsip keempat, 

apakah guru memberi pertanyaan lisan ketika kegiatan belajar mengajar 

berlangsung dan memberi penjelasan  tentang materi dan penemuan 

siswa. Prinsip kelima, apakah guru memberi pertanyaan yang berkaitan 

dengan  materi lain dalam mata pelajaran matematika atau materi mata 

pelajaran lain. 

Penerapan kelima prinsip pada aktivitas siswa dalam 

pembelajaran sebagai berikut. Prinsip pertama akan dilihat apakah siswa 

dapat menyebutkan aplikasi pengetahuan yang diperoleh dalam 

kehidupan nyata. Prinsip kedua, apakah siswa melakukan pemodelan 

untuk menemukan penyelesaian dari soal-soal. Prinsip ketiga, apakah 

siswa membuat pemodelan sendiri dalam mencari penyelesaian formal 

dan menemukan sendiri (mengkonstruksi) penyelesaian secara formal. 

Prinsip keempat, apakah siswa merespon aktif pertanyaan lisan dari guru 
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dan berdiskusi dengan siswa yang lain. Prinsip kelima, apakah siswa 

menghubungkan materi yang sedang dipelajari dengan materi lain dalam 

matematika dan pengetahuan dari mata pelajaran yang lain.  

Dengan mencermati prinsip pembelajaran PMR, pengertian PMR 

dibatasi penentuan masalah kontekstual dan lingkungan yang pernah 

dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari agar siswa mudah memahami 

pelajaran matematika sehingga mudah mencapai tujuan. 

Prinsip utama dalam PMR adalah sebagai berikut (Gravemeijer, 

1994:90): 

a. Guided Reinvention dan progressive mathematization 

Melalui topik-topik yang disajikan siswa harus diberi kesempatan 

untuk  mengalami sendiri yang sama sebagaimana konsep 

matematika ditemukan. 

b. Didactial phenomenology 

Topik-topik matematika disajikan atas dua pertimbangan yaitu 

aplikasinya  serta konstribusinya untuk pengembangan konsep-

konsep matematika  selanjutnya. 

c. Self developed models  

Peran Self developed models merupakan jembatan bagi siswa dari 

situasi real ke situasi konkrit atau dari matematika informal ke bentuk 

formal, aerinya siswa membuat sendiri dalam menyelesaikan masalah.  

Menurut Sudharta (2004), dalam pengajaran matematika realistik, 

dibutuhkan upaya (1) penemuan kembali terbimbing dan matematisasi 
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progresif, artinya pembelajaran matematika realistik harus diberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengalami sendiri proses 

penemuan matematika ;(2) fenomena didaktik, artinya pembentukan 

situasi dalam pemecahan masalah matematika realistic harus menetapkan 

aspek aplikasi dan mempertimbangkan pengaruh proses dari 

matematisasi progresif; (3) mengmbangkan model-model sendiri, artinya 

pemecahan masalah matematika realistic harus mampu dijembatani 

melalui pengembangan model-model yang diciptakan sendiri oleh siswa 

dari yang konkrit menuju situasi abstrak, atau model yang diciptakan 

sendiri oleh siswa untuk memecahkan masalah, dapat menciptakan kreasi 

dalam keprbadian siswa melalui aktifitas di bawah bimbingan guru. 

Langkah-langkah pembelajaran matematika dengan PMR dapat 

digambarkan sebagai berikut (Sudharta, 2004): 

 

  Dunia nyata               Dunia 

  

 

 

 

 

 

  

Gambar 2. Langkah-langkah pembelajaran matematika dengan 
pendekatan PMR 

Model matematika Masalah konkrit

Jawaban atas masalah Jawaban model  
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 Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa pembelajaran 

matematika realistik diawali dengan fenomena yang ada di dalam dunia 

nyata, kenudian siswa dengan bantuan guru diberikan kesempatan 

menemukan kembali dan mengkonstruksi dalam model matematika 

kemudian membuat jawaban atas model matematika tersebut.Setelah itu 

diaplikasikan dalam masalah sehari-hari atau dalam bidang lain. 

  Dalam pembelajaran, sebelum siswa masuk pada sistem formal, 

terlebih dahulu siswa dibawa ke ‘situasi informal’, misalnya pembelajaran 

pecahan dapat diawali dengan pembagian menjadi bagian yang sama 

(misalnya pembagian kue) sehingga tidak terjadi loncatan pengetahuan 

informal anak dengan konsep-konsep matematika (pengetahuan 

matematika formal). Setelah siswa memahami pembagian menjadi bagian 

yang sama, baru dikenalkan istilah pecahan.Ini sangat berbeda dengan 

pembelajaran konvensional (bukan PMR) di mana siswa sejak awal sudah 

dicekoki dengan istilah pecahan dan beberapa jenis pecahan. 

  Jadi, Pembelajaran matematika realistik diawali dengan fenomena, 

kemudian siswa dengan bantuan guru diberikan kesempatan menemukan 

kembali dan mengkonstruksi konsep sendiri. Setelah itu, diaplikasikan 

dalam masalah sehari-hari atau dalam bidang lain. Jika digambarkan dalam 

bagan, sebagai berikut: 
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            Penguasaan Konsep 

Masalah Kontekstual

Strategi Informal

Formalisai

Konsep

   Pengaplikasian Konsep 

 

 

  Gambar 3. Penemuan dan Pengkonstruksian Konsep 
   (Diadopsi dari Van Reeuwijk dalam Sudharta, 2004) 
 

3. Kemampuan pemecahan masalah 

Pengertian ’masalah’ dapat berbeda antara satu pakar dengan pakar 

yang lainnya dan juga antara satu guru dengan guru lainnya. Sebagian ahli 

pendidikan matematika menyatakan bahwa masalah merupakan pertanyaan 

yang harus dijawab atau direspon. Namun, mereka juga menyatakan bahwa 

tidak semua pertanyaan otomatis akan menjadi masalah  (Shadiq, 2005:38). 

Suatu pertanyaan hanya disebut sebagai masalah bagi siswa jika 

dipenuhi syarat-syarat seabagai berikut: 

a.  Siswa memiliki pengetahuan prasyarat untuk mengerjakan soal tersebut. 

b. Siswa belum tahu algoritma/ cara pemecahan soal tersebut 

c. Siswa mau dan berkehendak untuk menyelesaikan soal tersebut. 
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d. Siswa diperkirakan mampu menyelesaikan soal tersebut. 

(Suyitno, 2004: 35) 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, 

sanggup) melakukan sesuatu, dengan imbuhan ke-an kata mampu menjadi 

kemampuan yaitu berarti kesanggupan atau kecakapan. Pemecahan 

masalah adalah proses menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh 

sebelumnya ke dalam situasi baru yang belum dikenal (Wardhani, 

2005:93). Jadi, kemampuan pemecahan masalah adalah kecakapan untuk 

menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam 

situasi baru yang belum dikenal. 

Secara garis besar langkah-langkah pendekatan pemecahan masalah 

mengacu kepada model empat-tahap pemecahan masalah yang diusulkan 

oleh George Polya (dalam Aisyah) sebagai berikut. 

a. Memahami masalah 

Pada tahap ini, kegiatan pemecahan masalah diarahkan untuk 

membantu siswa menetapkan apa yang diketahui pada permasalahan 

dan apa yang ditanyakan. Beberapa pertanyaan perlu dimunculkan 

kepada siswa untuk membantunya dalam memahami masalah ini. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, antara lain: 

1). Apakah yang diketahui dari soal? 

2). Apakah yang ditanyakan soal? 

3). Apakah saja informasi yang diperlukan? 

4). Bagaimana akan menyelesaikan soal? 
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Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, diharapkan siswa dapat 

lebih mudah mengidentifikasi unsur yang diketahui dan yang 

ditanyakan soal. Dalam hal ini, strategi mengidentifikasi informasi 

yang diinginkan, diberikan, dan diperlukan akan sangat membantu 

siswa melaksanakan tahap ini. Perhatikan contoh permasalahan berikut: 

(14) ” Hasil bagi dua buah bilangan cacah adalah 5. Jika jumlah 

kedua bilangan cacah adalah 36, tentukan kedua bilangan cacah 

tersebut. 

Penyelesaian: Misalkan bilangan tersebut adalah a dan b. 

Diketahui: a/b = 5  

a + b = 36 

Ditanya : a = . . . .? 

b = . . . .? 

b. Membuat rencana untuk menyelesaikan masalah 

Pendekatan pemecahan masalah tidak akan berhasil tanpa perencanaan 

yang baik. Dalam perencanaan pemecahan masalah, siswa diarahkan 

untuk dapat mengidentifikasi strategi-strategi pemecahan masalah 

yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Dalam mengidentifikasi 

strategi-strategi pemecahan masalah ini, hal yang paling penting untuk 

diperhatikan adalah apakah strategi tersebut berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dipecahkan. Untuk contoh permasalahan (14) 

di atas, strategi membuat gambar atau tabel tentu tidak terkait dengan 

permasalahan yang akan dipecahkan. Strategi yang kemungkinan  
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saling tepat digunakan adalah strategi bekerja mundur dan 

menggunakan kalimat terbuka.  

c. Melaksanakan penyelesaian soal 

Jika siswa telah memahami permasalahan dengan baik dan sudah 

menentukan strategi pemecahannya, langkah selanjutnya adalah 

melaksanakan penyelesaian soal sesuai dengan yang telah 

direncanakan. Kemampuan siswa memahami substansi materi dan 

keterampilan siswa melakukan perhitunganperhitungan matematika 

akan sangat membantu siswa untuk melaksanakan tahap ini. 

Perhatikan kembali contoh penyelesaian permasalahan (14). 

a/b = 5   

a = 5b . 

a + b = 36  

5b + b = 36  

6b = 36 . 

b = 6  

karena b = 6 maka a = 5 x 6 = 30  

Jadi bilangan-bilangan tersebut adalah 30 dan 6. 

d. Memeriksa ulang jawaban yang diperoleh 

Langkah memeriksa ulang jawaban yang diperoleh merupakan langkah 

terakhir dari pendekatan pemecahan masalah matematika. Langkah ini 

penting dilakukan untuk mengecek apakah hasil yang diperoleh sudah 

sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi kontradiksi dengan yang 
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ditanya. Ada empat langkah penting yang dapat dijadikan pedoman 

untuk dalam melaksanakan langkah ini, yaitu: 

1). Mencocokkan hasil yang diperoleh dengan hal yang ditanyakan 

2). Menginterpretasikan jawaban yang diperoleh 

3). Mengidentifikasi adakah cara lain untuk mendapatkan penyelesaian 

masalah 

4). Mengidentifikasi adakah jawaban atau hasil lain yang memenuhi. 

Pada contoh penyelesaian permasalahan (14) di atas, hasil yang 

diperoleh adalah bilangan 30 dan 6. Sedangkan unsur yang diketahui 

adalah a/b = 5. Jika bilangan-bilangan 30 dan 6 kita gantikan ke a/b= 5, 

kita dapatkan bahwa 30/6 = 5 bernilai benar. Hal ini menunjukkan 

bahwa hasil yang kita peroleh sudah sesuai dengan yang diketahui. 

Mengajar siswa untuk menyelesaikan masalah memungkinkan siswa 

untuk menjadi lebih analitis di dalam mengambil keputusan di  dalam 

kehidupan. Dengan kata lain bila seorang siswa dilatih untuk 

menyelesaikan masalah siswa itu mampu mengambil keputusan sebab 

siswa itu menjadi mempunyai keterampilan tentang bagaimana 

mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis informasi dan 

menyadari betapa perlunya meneliti kembali hasil yang telah diperolehnya. 

 Adapun mengenai penskoran pada kemampuan pemecahan 

masalah,  mengadopsi penskoran pemecahan masalah yang dikemukakan 

oleh Schoem dan Ochmke (dalam Harini, 2006:24) seperti terlihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 1. Penskoran Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

 
Sk
or 
 

Memahami 
Masalah 

Merencanakan 
strategi 
penyelesaian 

Melaksanakan 
Strategi 
Penyelesaian 

Memeriksa 
kembali hasil 

0 Salah 
menginterpretasika
n/ tidak memahami 
soal/tidak ada 
jawaban 

Tidak ada rencana 
strategi 
penyelesaian 

Tidak ada 
penyelesaian 
sama sekali 

Tidak ada 
pengecekan 
jawaban/hasil 

1 Interpretasi soal 
kurang tepat/salah 
menginterpretasika
n sebagian 
soal/mengabaikan 
kondisional 

Merencanakan 
strategi 
penyelesaian yang 
tidak relevan 

Melaksanakan 
prosedur yang 
benar&mungki
n menghasilkan 
jawaban yang 
benar tapi salah 
perhitungan/pen
yelesaian tidak 
lengkap 

Ada pengecekan 
jawaban/hasil 
tidak tuntas 

2 Memahami soal 
dengan baik 

Membuat rencana 
stratgi penyelesaian 
yg kurang relevan 
shg tidak dapat 
dilaksanakan/ 
salah 

Melakukan 
prosedur/proses 
yg benar & 
mendapatkan 
hasil yang 
benar 

Pengecekan 
dilaksanakan 
untuk melihat 
kebenaran 
proses 

3  Membuat rencana 
strategi 
penyelesaian tapi 
tidak lengkap 

 

 Membuat rencana 
strategi 
penyelesaian yang 
benar dan 
mengarah pada 
jawaban yang 
benar 

 

Skor maksimal Skor maksimal Skor maksimal      Skor 
maksimal 

4 

2 4 2 2 
Schoem dan Ochmke (dalam Harini, 2006:24) 

4. Metode ekspositori 

Metode ekspositori adalah cara penyampaian pelajaran dari 

seorang guru kepada siswa di dalam kelas dengan cara berbicara di awal 

pelajaran, menerangkan materi dan contoh soal disertai tanya jawab. Pada 

metode ekspositori dominasi guru banyak berkurang, karena tidak terus 



 32

menerus berbicara. Ia berbicara pada awal pelajaran, menerangkan materi 

dan contoh soal pada waktu-waktu yang diperlukan saja (Suyitno, 2004:4). 

Dalam metode ekspositori siswa tidak hanya mendengar dan 

membuat catatan. Guru bersama siswa berlatih menyelesaikan soal latihan 

dan siswa bertanya kalau belum mengerti. Guru dapat menjelaskan 

pekerjaan siswa secara individual atau klasikal. Siswa mengerjakan latihan 

soal sendiri, mungkin juga saling bertanya dan mengerjakannya bersama 

dengan temannya, atau disuruh membuatnya di papan tulis (Suherman, 

2003:204). 

Kelebihan dari metode ekspositori adalah: 
a. Dapat menampung kelas besar, setiap siswa mempunyai kesempatan 

aktif yang sama. 
b. Bahan pelajaran diberikan secara urut oleh guru. 
c. Guru dapat menentukan terhadap hal-hal yang dianggap penting. 
d. Guru dapat memberikan penjelasan-penjelasan secara individual 

maupun klasikal. 
Kekurangan dari metode ekspositori adalah: 

a. Pada metode ini tidak menekankan penonjolan aktivitas fisik seperti 
aktivitas mental siswa. 

b. Kegiatan terpusat pada guru sebagai pemberi informasi (bahan 
pelajaran). 

c. Pengetahuan yang didapat dengan metode ekspositori cepat hilang. 
d. Kepadatan konsep dan aturan-aturan yang diberikan dapat berakibat 

siswa tidak menguasai bahan pelajaran yang diberikan. 
(Suharyoono, 2006). 

 
 

5. Tinjauan Materi tentang Segiempat 

Materi pembelajaran yang diambil oleh peneliti adalah pokok 

bahasan Segitiga  dan Segiempat dengan mengambil subpokok bahasan 

segiempat tentang jajar genjang, persegi panjang, persegi dan belah 

ketupat. Adapun bahasan yang disampaikan sebagai berikut. 
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a. Sifat dan pengertian jajar genjang, persegi panjang, persegi dan belah 

ketupat 

1). Jajar genjang 

Jajar genjang adalah segiempat yang kedua pasang sisi yang 

berhadapan sejajar. Teorema yang berlaku: 

a). Sisi dan sudut yang berhadapan sama besar. 

b). Sudut yang berdekatan berjumlah 1800. 

c). Setiap pasang sudut yang berdekatan merupakan sudut 

suplemen. ( Clemens, 1984:264-265) 

Dalam pembelajaran di SMP, disampaikan sebagai berikut. 

Perhatikan ilustrasi berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

a). Gambar 4a dan 4b menunjukan dua buah segitiga kongruen 

yaitu ∆PQS dan ∆RSQ. Jika kedua segitiga tersebut 

dihimpitkan berdasar sisi QS akan diperoleh bangun segiempat 

PQRS seperti pada gambar 4c yaitu jajar genjang. 

Perhatikan bahwa: 

R

Q 

S P 

S

Q

(a) 

R

P

S

Q
(c) 

Gambar 4. 

(b) 
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(1). PQ = SR dan PS =QR 

(2). PQS =∠ ∠ RSQ dan ∠ PSQ= ∠ RQS sehingga PQ//SR  

dan PS//QR 

Dari uraian tersebut diperoleh sifat  jajar genjang  yaitu sisi-sisi 

yang berhadapan sama panjang dan sejajar. 

b). Perhatikan kembali gambar 4a dan 4b. ∆PQS kongruen dengan 

∆RSQ. Ini berarti ∠ PSQ= ∠ RQS, ∠ RSQ= PSQ dan 

SPQ=

∠

∠ ∠QRS. Dari gambar 4c diperoleh bahwa: 

(1). SPQ=∠ ∠QRS 

(2). PSR=∠ ∠PSQ + ∠RSQ  = ∠RQS + ∠PSQ  = ∠PQR 

Dari uraian di atas diperoleh sifat jajar genjang yaitu sudut 

yang berhadapan sama besar. 

c). Perhatikan kembali gambar 4c. perhatikan bahwa: 

(1). QPS + ∠ ∠PSQ +∠PQS = 1800 ; ∠PSQ= RQS ∠

      QPS + ∠ ∠RQS +∠PQS = 1800

    QPS + ∠ ∠PQR         = 1800

(2). QRS + ∠ ∠RSQ +∠RQS = 1800 ; ∠RSQ=∠PSQ 

    QRS + ∠ ∠RSQ +∠PSQ = 1800

   QRS + ∠ ∠PSR       = 1800

Dari uraian di atas diperoleh sifat jajar genjang yaitu sudut-

sudut berdekatan berjumlah 1800. 

d). Misalkan segitiga-segitiga pada gambar 4 masing-masing 

dibuat garis beratnya sehingga diperoleh gambar 5 berikut. 
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Karena PO dan RO merupakan garis berat ∆PQS dan ∆RSQ 

maka SO = QO. Kemudian karena ∆PQS kongruen dengan 

∆RSQ, maka PO = RO. Dari uraian tersebut diperoleh sifat 

jajar genjang yaitu kedua diagonalnya berpotongan di tengah-

tengah. (Cunayah, 2005: 285-286) 

Dari sifat-sifat tersebut, dapat disimpulkan bahwa jajar genjang 

adalah segiempat dengan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang 

dan sejajar serta memiliki sifat sudut yang berhadapan sama besar, 

sudut yang berdekatan berjumlah 1800 dan kedua diagonalnya 

berpotongan di tengah-tengah. 

R

Q 

S P 

S

Q

(a) 

R

P

S

Q
(c) 

Gambar 5 

(b) 

2). Persegi panjang 

Persegi panjang adalah jajar genjang dengan empat sudut siku-siku. 

Teorema yang berlaku: Jajar genjang merupakan persegi panjang 

jika dan hanya jika diagonal-diagonalnya kongruen (Clemens, 
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1984:282). Dalam pembelajaran di SMP, disampaikan sebagai 

berikut. 

Perhatikan ilustrasi berikut. 

a). Sediakanlah selembar kertas, kemudian jiplaklah persegi 

panjang ABCD seperti terlihat pada gambar 6a. PQ dan RS 

adalah diagonal daerah persegi panjang ABCD. 

 (1). Jika daerah persegi panjang ABCD dilipat berdasar sumbu 

PQ diperoleh bahwa: A menempati D dan B menempati C. 

Ini berarti AB menempati CD (ditulis AB↔CD) artinya 

AB = CD dan AB//CD. 

(2). Jika daerah persegi panjang ABCD dilipat berdasar sumbu 

RS diperoleh bahwa: A ↔ B dan D ↔ C. 

Ini berarti AD ↔ BC artinya AD=BC dan AD//BC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RD C 

B A S 

Q P 

Gambar 6. 

D C 

BA

D C 

BA

D C

BA 
D C

BA 

(a) (b) 

A B

D C
O

C D

B A
O 

(c) 
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Dari uraian di atas diperoleh sifat persegi panjang yaitu sisi-sisi 

yang berhadapan sama panjang dan sejajar. 

b). Sediakan selembar kertas, kemudian jiplaklah  persegi panjang 

ABCD sebanyak empat kali sehingga diperoleh empat daerah 

persegi panjang yang kongruen. Lakukanlah pengubinan dari 

keempat persegi-persegi panjang tersebut seperti terlihat pada 

gambar 6b, terlihat bahwa:  

∠A + B + ∠ ∠C + ∠D = 3600

Karena masing-masing sudut besarnya sama maka: 

∠  A = B = ∠ ∠C = ∠D = 900

Dari uraian di atas diperoleh sifat persegi panjang yaitu 

keempat sudutnya sama besar dan siku-siku (900). 

c). Jiplak kembali persegi panjang ABCD pada selembar kertas. 

Kemudian buatlah kedua diagonal AC dan BD hingga 

berpotongan di O seperti terlihat pada gambar 6c. 

Jika persegi panjang ABCD diputar setengah putaran dengan 

pusat O diperoleh bahwa: 

(1). A ↔ C sehingga A = C dan B ↔ D sehingga B = D. 

 Ini berarti AC ↔ BD sehingga AC = BD. 

(2). A ↔ C dan AO ↔ OC sehingga AO = OC. 

B ↔ D dan BO↔OD sehingga BO = OD. 

Dari uraian di atas diperoleh sifat persegi panjang yaitu kedua 

diagonalnya sama panjang dan membagi sama panjang. 
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 (Cunayah, 2005: 274-275) 

Dari sifat-sifat tersebut, dapat disimpulkan bahwa persegi panjang 

adalah segiempat dengan sisi-sisi berhadapan sama panjang dan 

sejajar serta besar setiap sudutnya sama besar dan siku-siku. 

3). Persegi 

Persegi adalah persegi panjang yang keempat sisinya kongruen 

(Clemens, 1984:283). Dalam pembelajaran di SMP, disampaikan 

sebagai berikut.  

Perhatikan ilustrasi berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R D C

BA S 

QP 

Gambar 7 

(b) 

D C

BA

D C

BA

D C 

B A 
D C 

B A 

(a) 

D C

BA
(c) 

O

a). Sediakanlah selembar kertas, kemudian jiplaklah persegi 

ABCD seperti terlihat pada gambar 7.a. PQ dan RS adalah 

sumbu simetri persegi ABCD. 
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(1). Jika daerah persegi ABCD dilipat berdasar sumbu PQ 

diperoleh bahwa: A ↔ D dan B ↔ C. 

Ini berarti AB↔CD artinya AB = CD dan AB//CD. 

(2). Jika daerah persegi ABCD dilipat berdasar sumbu RS 

diperoleh bahwa: A ↔ B dan D ↔ C. 

Ini berarti AD↔BC artinya AD=BC dan AD//BC. 

(3). Jika daerah persegi ABCD dilipat berdasar diagonal AC 

diperoleh bahwa: A ↔ A, C↔C  dan D ↔ B. 

Ini berarti AD↔AB dan DC↔BC artinya AD=AB dan 

DC=BC. 

Dari poin (1), (2) dan (3) diperoleh bahwa AB=BC=CD=DA. 

Dari uraian tersebut diperoleh sifat persegi yaitu keempat 

sisinya sama panjang. 

b). Sediakan selembar kertas, kemudian jiplaklah  persegi ABCD 

sebanyak empat kali sehingga diperoleh empat daerah persegi 

yang kongruen. Lakukanlah pengubinan dari keempat persegi 

tersebut seperti pada gambar 7b. 

Dari gambar 7 terlihat bahwa:  

∠A + B + ∠ ∠C + ∠D = 3600

Karena masing-masing sudut besarnya sama maka: 

∠  A = B = ∠ ∠C = ∠D = 900

Dari uraian di atas diperoleh sifat persegi yaitu keempat 

sudutnya sama besar dan siku-siku (900). 
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c). Sediakan selembar kertas, kemudian jiplaklah  persegi ABCD. 

(1). Balikkan persegi ABCD menurut diagonal AC sehingga 

diperoleh: ∠DCA ↔∠BCA maka ∠DCA = BCA ∠

∠DAC ↔∠BAC maka ∠DAC = BAC ∠

(2). Balikkan persegi ABCD menurut diagonal BD sehingga 

diperoleh:  ∠ABD ↔∠CBD maka ∠ABD = CBD ∠

∠ADB ↔∠CDB maka ∠ADB = CDB ∠

(3). Berilah nama titik perpotongan kedua diagonal AC dan 

BD dengan O. Balikkan persegi ABCD menurut diagonal 

BD, sehingga diperoleh: 

∠AOD ↔∠COD maka ∠AOD =∠COD 

∠AOB ↔∠COB maka ∠AOB =∠COB 

Perhatikan bahwa: 

∠AOD +∠COD = 1800 (sudut lurus) 

∠AOB +∠COB =1800 (sudut lurus) 

Maka ∠AOD=∠COD=900 dan ∠AOB=∠COB =900 

Dari uraian di atas diperoleh sifat persegi yaitu setiap 

sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonalnya dan kedua 

diagonal persegi saling berpotongan tegak lurus (Cunayah, 

2005: 278-279). 

Dari sifat-sifat tersebut, dapat disimpulkan bahwa persegi adalah 

segiempat yang keempat sisinya sama panjang dan besar setiap 
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sudutnya adalah 900 (siku-siku). Dapat juga dikatakan persegi 

adalah persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. 

4). Belah ketupat 

Belah ketupat adalah jajar genjang dengan empat sisi yang 

kongruen. Teorema yang berlaku:  

a). Jajar genjang merupakan belah ketupat jika dan hanya jika 

diagonal-diagonalnya saling tegak lurus. 

b). Jajar genjang merupakan belah ketupat jika dan hanya jika 

masing-masing diagonalnya merupakan pasangan sudut 

bertolak belakang ( Clemens, 1984:283). 

Dalam pembelajaran di SMP, disampaikan sebagai berikut. 

Perhatikan ilustrasi berikut. 

Gambar 8a dan 8b menunjukan dua buah segitiga sama kaki yang 

kongruen yaitu ∆KLM dan ∆KNM. Jika kedua segitiga tersebut 

dihimpitkan berdasar sisi KM akan diperoleh bangun segiempat 

KLMN seperti pada gambar 8c yaitu belah ketupat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8

K M

L

(a)
K M 

N

(b)

K M

L

(c)

N
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 Perhatikan bahwa: 

(1). KL = LM = KN = NM 

(2). LKM =∠ ∠LMK=∠NKM=∠NMK  

(3). KLM=∠ ∠KNM 

Jika diperhatikan, belah ketupat memenuhi semua sifat jajar 

genjang. Dari uraian di atas diperoleh sifat-sifat belah ketupat yaitu: 

a). Keempat sisinya sama panjang. 

b). Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

c). Kedua diagonalnya saling berpotongan di tengah dan saling 

tegak lurus 

Dari sifat-sifat tersebut, dapat disimpulkan bahwa belah ketupat 

adalah jajar genjang yang keempat sisinya sama panjang. (Cunayah, 

2005:290) 

b. Keliling dan luas persegi panjang, persegi, jajar genjang dan belah 

ketupat 

1). Persegi panjang 

a). Keliling 

Keliling persegi panjang adalah jumlah panjang keempat 

sisinya. Pada persegi panjang, sisi yang lebih panjang disebut 

panjang yang dinotasikan p dan sisi yang lebih pendek disebut 

lebar yang dinotasikan l. Jadi, keliling persegi panjang dengan 

panjang p dan lebar l adalah  

K = p + l + p + l = 2p + 2l = 2(p + l) 
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Contoh 1: 

Diketahui persegi panjang PQRS dengan panjang 4 cm lebih 

panjang dari lebarnya. Jika keliling persegi panjangadalah 36 

cm, tentukan ukuran panjang dan lebar! 

Penyelesaian. 

Diketahui: p = 4 + l  dan K = 36 cm 

Ditanya: p dan l ? 

Jawab. 

K = 2 (p + l) ⇔ 36 = 2((4+l) + l)  

⇔ 18 = 4 + 2l ⇔ 14 = 2l   l = 7  ⇔

maka p = 4 + l  = 4 + 7  = 11 

Jadi, persegi panjang tersbut mempunyai panjang 11 cm dan 

lebar 7 cm. 

b). Luas 

Perhatikan gambar 9 berikut! 

Misal 1 persegi merupakan 1 satuan panjang. Daerah persegi 

panjang (i) mempunyai panjang 3 satuan panjang dan lebar 2 

satuan panjang. Banyak persegi satuan yang menutupi persegi 

panjang tersebut 6 buah Maka luas daerah persegi panjang 6 

satuan luas, dapat dihitung dari 3 x 2 = 6. 

 

 

 
(i)

(ii) 

Gambar 9 
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Daerah persegi panjang (ii) mempunyai panjang 4 satuan 

panjang dan lebar 3 satuan panjang. Banyak persegi satuan 

yang menutupi persegi panjang tersebut 12 buah. Maka luas 

daerah persegi panjang  tersebut 12 satuan luas, dapat dihitung 

dari 4 x 3 = 12. 

Jika daerah persegi panjang mempunyai panjang p satuan 

panjang dan lebar l satuan panjang. Maka luas daerah persegi 

panjang dapat dihitung dari p x l. 

 

 

 

Contoh 2: 

Kamar mandi Pak Amin berbentuk persegi panjang dengan 

panjang 2 meter dan lebar 1,5 meter. Akan dipasang keramik 

persegi dengan ukuran 20 cm. Berapa banyakkah keramik yang 

dibutuhkan? 

Penyelesaian. 

Diketahui : kamar mandi persegi panjang, p = 2 m, l = 1,5 m 

        Keramik persegi, s = 20 cm 

Ditanya  : banyak keramik? 

Jawab  : Luas kamar mandi = p x l = 2 x 1,5 = 3 m2 

    Luas keramik = s x s = 20x20 = 400 cm2 = 0,04 m2 

    Banyak keramik 75
04,0
3

==   

Jika suatu daerah persegi panjang mempunyai panjang p, 

lebar l dan luas L, maka L = p x l 
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Jadi, banyak keramik yang dibutuhkan sebanyak 75 buah. 

2). Persegi  

a). Keliling 

Persegi merupakan persegi panjang yang keempat sisinya sama 

panjang, sehingga p = l. Misalkan p = l = s,  

maka K = 2 (p + l)  = 2(s+s) = 2(2s) = 4s 

 

 

Contoh 3: 

Keliling suatu persegi adalah 32 cm. Hitunglah panjang sisinya! 

Penyelesaian. 

Diketahui: K = 32 cm 

Ditanya: s ? 

Jawab. 

K = 4s 32 = 4s  ⇔ ⇔  s = 8 

Jadi, panjang sisi persegi tersebut 8 cm. 

b). Luas 

Karena persegi merupakan persegi panjang yang keempat 

sisinya sama panjang, sehingga p = l = s, maka: 

L = p x l = s x s  = s2 

 

 

 

Jika suatu persegi dengan panjang sisi s dan keliling K, 
maka K = 4s 

L = s2

Dengan L = luas dan s = panjang sisi persegi 
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Contoh 4: 

Luas suatu persegi adalah 64 cm2. Berapakah panjang sisinya? 

Penyelesaian. 

Diketahui: L = 64 cm2

Ditanya: s? 

Jawab. 

L = s2  ⇔ 64 = s2   ⇔  s  = 8 

Jadi, panjang sisi persegi tersebut 8 cm. 

3). Jajar genjang 

a). Keliling 

Keliling jajar genjang adalah jumlah keempat sisinya. Pada 

gambar 2. diperoleh bahwa   

K = AB + BC + CD + DA 

Karena AB = CD dan BC = DA, maka: 

K = 2AB + 2 BC   ⇔  K = 2(AB + BC) 

Contoh 5: 

Perhatikanlah jajar genjang di bawah ini. Jika ST = 6 cm dan 

RS:ST = 4:3. Tentukan keliling jajar genjang! 

RS : ST = 4:3 

 RS : 6 = 4:3 

RS = 86
3
4

=X   

K  = 2(RS+ST) = 2(8+6) = 28 

Jadi, keliling jajar genjang 28 cm. 

SR 

U T

Gambar 10 
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b). Luas 

 

Gambar 11 

S R 

U T 

A S 

U T 

A A’ 

(a) (b) 

R 

 

 

 

 

Gambar 11 menunjukan jajar genjang RSTU dengan alas RS 

dan tinggi AU. Jika daerah jajar genjang RSTU dipotong 

berdasar garis tinggi AU kemudian disusun seperti pada 

gambar 11b. Bangun AA’TU merupakan daerah persegi 

panjang dengan panjang AA’ dan lebar AU, maka luas daerah 

persegi panjang = AA’ x AU. 

Luas daerah jajar genjang RSTU = luas daerah persegi panjang 

AA’TU. Akibatnya: 

Luas daerah jajar genjang RSTU = AU x AA’ 

= AU x (AS + RA’) 

= AU x RS    = alas x tinggi 

Jika alas = a, tinggi = t dan luas L, maka L = a x t 

Contoh 6: 

Luas suatu daerah jajar genjang adalah 42 cm2. Jika panjang 

alasnya 6 cm, berapakah tinggi jajar genjang tersebut? 

Penyelesaian. 

Diketahui: jajar genjang, L = 42 cm2, a = 6 cm 
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Ditanya: t? 

Jawab. 

L =  a x t  ⇔ 42 = 6 x t  ⇔  t = 7 

Jadi, tinggi jajar genjang tersebut 7 cm. 

4). Belah ketupat  

a). Keliling 

Keliling belah ketupat adalah jumlah panjang keempat sisinya. 

Misal panjang sisinya s. Oleh karena panjang keenmpat sisinya 

sama maka K = 4s. 

Contoh 7: 

Keliling suatu belah ketupat 48 cm. tentukanlah panjang 

sisinya! 

Penyelesaian. 

Diketahui: belah ketupat K = 48 cm 

Ditanya: s? 

Jawab. 

K= 4s  ⇔ 48=4s ⇔  s = 12  

Jadi, panjang sisi belah ketupat tersebut 12 cm. 

b). Luas 

Oleh karena belah ketupat 

dibentuk oleh dua buah 

segitiga samakaki yang 

kongruen,  
Q 

P R 

S 

Gambar 12 

O 
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maka luas daerah belah ketupat: 

L = luas ∆ PQR +luas ∆PSR 

L = 
2
1 . PR. QO + 

2
1 .PR. SO = 

2
1  . PR. (QO +SO) 

= 
2
1  . PR . QS 

Misalkan PR disebut diagonal ke-1 dan dinotasikan d1, 

sedangkan QS disebut diagonal ke-2 dan dinotasikan d2, maka 

lusa daerah belah ketupat: 

Contoh 8: 

Suatu daerah belah ketupat mempunyai luas 44 cm2. jika salah 

satu diagonalnya 8 cm, berapakah panjang diagonal yang 

lainnya? 

Penyelesaian. 

Diketahui: belah ketupat, L = 44 cm2, d1= 8 cm 

Ditanya: d2 ? 

Jawab. 

L = ½ x d1 x d2  ⇔ 44 = ½ x 8 x d2    ⇔ d2 = 11 

Jadi, panjang diagonal yang dimaksud 11 cm. 

 

L = ½ x d1 x d2

B. Kerangka Berpikir 

Matematika oleh sebagian siswa dianggap sulit dan menjenuhkan. 

Sulit karena sifat keabstrakan matematika dan menjenuhkan  karena guru 
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dalam memelajarkan mereka hanya dengan satu arah dan monoton. Belajar 

siswa belum bermakna. 

Dikenal empat langkah pemecahan masalah yang dikemukakan oleh 

Polya, yaitu: memahami soal, merencanakan strategi, melaksanakan strategi 

dan menafsirkan atau mengecek hasil.Pembelajaran matematika selama ini, 

guru langsung menyampaikan materi beserta rumus-rumusnya. Siswa tidak 

menemukan sendiri pengetahuan sehingga tidak bertahan lama dalam ingatan.  

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) merupakan pembelajaran 

matematika berdasarkan pada ide bahwa matematika adalah aktivitas manusia 

dan matematika harus dihubungkan secara nyata terhadap konteks kehidupan 

sehari-hari siswa sebagai suatu sumber pengembangan dan sebagai area 

aplikasi melalui proses matematisasi baik horizontal maupun vertikal. 

Pembelajaran PMR dengan menerapkan kelima prinsip dapat membuat 

pembelajaran lebih bermakna. Dengan didominasi oleh masalah-masalah 

dalam konteks, yaitu perhatian pembelajaran diberikan pada pengembangan 

model-model,  situasi, skema dan simbol-simbol, dapat mengurangi 

keabstrakan matematika. Penerapan prinsip sumbangan dari para siswa, 

membuat siswa dapat membuat pembelajaran menjadi konstruktif dan 

produktif, artinya siswa memproduk sendiri  dan mengkonstruksi sendiri 

(yang mungkin berupa algoritma, rute atau aturan) sehingga dapat 

membimbing para siswa dari level matematika informal menuju matematika 

formal. Prinsip interaktif sebagai karakteristik  dari proses pembelajaran 

matematika mengajak siswa untuk saling berinteraksi antarteman sehingga 
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pembelajaran tidak sepenuhnya dipegang guru dan prinsip “Intertwinning” 

(membuat jalinan antartopik, antarpokok bahasan atau antar “stand”, 

menjadikan siswa mampu mengaitkan dengan materi yang lain atau bahkan 

materi mata pelajaran yang lain. 

Pembelajaran matematika realistik dengan menerapkan kelima 

prinsip khas yang dimiliki diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika. Dalam pembelajaran PMR dimana dalam 

pelaksanaannya siswa menemukan sendiri pengetahuan yang akan diperoleh 

melalui metode coba-coba atau menyelesaikan secara informal, membuat 

pengetahuan yang diperoleh dapat bertahan lama dalam ingatan. Kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah dapat berkembang ketika menghadapai 

permasalahan baru. 

 

C. Hipotesis 

1. Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) lebih efektif dalam 

meningkatkan hasil kemampuan pemecahan masalah  daripada 

menggunakan pembelajaran konvensional (dalam penelitian ini, yang 

dimaksud pembelajaran konvensional adalah pembelajaran dengan 

metode ekspositori). 

2. Siswa dan guru menerapkan kelima prinsip PMR dalam pembelajaran. 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penentuan Objek 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPN 41 

Semarang tahun pelajaran 2006/2007 yang terdiri dari 5 kelas yaitu kelas 

VII A, VII B, VII C, VII D dan VII E. 

2. Sampel  

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik Random 

Sampling. Hal ini dilakukan setelah memperhatikan ciri-ciri antara lain 

siswa mendapat materi berdasar kurikulum yang sama, siswa diampu oleh 

guru yang sama, siswa yang menjadi objek penelitian duduk pada kelas 

yang sama dan pembagian kelas tidak ada kelas unggulan. Pada penelitian 

ini diambil dua kelas, yaitu kelas VII B sebagai kelas eksperimen yang 

dikenai Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dan kelas VII D 

sebagai kelas kontrol yang dikenai pembelajaran konvensional. 

 

B. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran dengan 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). 
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2. Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan 

pemecahan masalah. 

 

C. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini diawali dengan menentukan populasi dan memilih 

sampel dari populasi yang ada. Pemilihan sampel dilakukan dengan random 

sampling, yaitu pemilihan sampel secara acak. Sampel diambil sebanyak dua 

kelas, yaitu siswa kelas VII B sebagai kelas eksprimen dan siswa kelas VII 

D sebagai kelas kontrol. Sedang untuk uji coba dipilih satu kelas lagi selain 

kelas eksperimen dan kelas kontrol, yaitu kelas VII E. Pada kelas 

eksperimen diterapkan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR), sedang 

pada kelas kontrol diterapkan pembelajaran konvensional. 

Pada akhir pembelajaran dilakukan evaluasi pada kedua kelas 

untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 

Data-data yang diperoleh dianalisis sesuai dengan statistik yang sesuai. 

Analisis data dilakukan untuk menguji normalitas dan homogenitas dari 

kedua kelas.  

  

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode dokumentasi 

Metode ini dilakukan untuk memperoleh daftar nama siswa yang 

termasuk dalam populasi dan sampel penelitian serta untuk memperoleh 
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data nilai ulangan harian pokok bahasan sebelumnya. Data tersebut 

digunakan untuk pemadanan antara kedua kelas dalam hal interaksi 

menunjukkan bahwa kelas penelitian berangkat dari titik tolak yang sama.  

2. Metode tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan 

pemecahan masalah matematika pada pokok bahasan segiempat. Soal tes 

ini dalam bentuk uraian. Teknik tes ini dilakukan setelah perlakuan 

diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan tujuan 

mendapatkan data akhir. Tes diberikan kepada kedua kelas dengan alat tes 

yang sama dan hasil pengolahan data digunakan untuk menguji kebenaran 

hipotesis penelitian.  

Suatu soal hanya disebut sebagai problem (masalah) bagi siswa jika 

dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Siswa memiliki pengetahuan prasyarat untuk mengerjakan soal tersebut. 

b. Siswa belum tahu algoritma/ cara pemecahan soal tersebut 

c. Siswa mau dan berkehendak untuk menyelesaikan soal tersebut. 

d. Siswa diperkirakan mampu menyelesaikan soal tersebut. 

(Suyitno, 2004: 35) 

Kelebihan penggunaan soal uraian  adalah: 

a. mudah disiapkan dan disusun. 

b. tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-

untungan. 
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c. Mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta 

menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. 

d. Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya 

dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. 

e. Dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami sesuatu masalah yang 

diteskan. 

(Arikunto, 2002: 162-164). 

3. Metode observasi 

Metode observasi digunakan untuk mengetahui penerapan kelima 

prinsip PMR berjalan atau tidak dalam pembelajaran, baik yang terlihat 

pada aktivitas guru maupun siswa. Observasi dilakukan oleh pengamat 

pada setiap pembelajaran.  

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Materi dan bentuk tes 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pokok bahasan 

Segitiga dan Segiempat dengan sub pokok bahasan jajar genjang, persegi 

panjang, persegi dan belah ketupat. Untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan pemecahan masalah siswa maka bentuk tes yang cocok untuk 

digunakan adalah soal uraian. 

2. Metode penyusunan perangkat 

a. Pembatasan terhadap bahan yang akan diteskan 

b. Menentukan tipe soal 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan  

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) pada kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa kelas VII SMP (dalam 

penelitian ini mengambil pokok bahasan segitiga dan segiempat 

dengan subpokok bahasan sifat, pengertian, keliling dan luas jajar 

genjang, persegi panjang, persegi dan belah ketupat). Kemampuan 

pemecahan masalah matematik tidak hanya dilihat dari benar atau 

salah hasil perhitungan siswa dalam memecahkan masalah, tapi juga 

dilihat dari kemampuan memahami masalah, merencanakan strategi 

penyelesaian, melaksanakan strategi penyelesaian dan memeriksa 

kembali hasil yang telah diperoleh. Oleh karena itu, agar dapat 

mengetahui hasil kemampuan keempat hal tersebut,dalam penelitian 

ini digunakan jenis soal uraian. 

c. Kaidah penulisan butir soal 

1). Hendaknya soal-soal tes dapat meliputi ide-ide pokok dari bahan 

yang diteskan dan kalau mungkin disusun soal yang sifatnya 

komprehensif. 

2). Hendaknya soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin 

langsung dari buku atau catatan. 

3). Pada waktu menyusun, soal-soal itu sudah dilengkapi dengan kunci 

jawaban serta pedoman penilaiannya. 
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4). Hendaknya diusahakan agar pertanyaannya bervariasi antara 

”Jelaskan”, ”Mengapa”, ”Bagaimana”, ”Sejauh mana”, agar dapat 

diketahui lebih jauh penguasaan siswa terhadap bahan. 

5). Hendaknya rumusan soal dibuat sedemikian rupa sehingga mudah 

dipahami oleh tercoba. 

6). Hendaknya ditegaskan model jawaban apa yang dikehendaki oleh 

penyusun tes. Untuk itu pertanyaan tidak boleh terlalu umum, tetapi 

harus spesifik. (Arikunto, 2002: 162-164). 

3. Rancangan penelitian 

Dalam penelitian ini akan diketahui keefektifan PMR pada 

kemampuan pemecahan masalah matematik pada siswa kelas VII SMPN 

41 Semarang Tahun Ajaran 2006/ 2007. Setelah diketahui item soal yang 

dipilih untuk dijadikan instrumen penelitian maka dilakukan treatmen pada 

kelas sampel. Perlakuan yang diberikan adalah kelas eksperimen dengan 

PMR, sedangkan kelas kontrol dalam proses pembelajarannya dengan 

menggunakan pembelajaran konvensional. Setelah semua perlakuan 

berakhir kemudian diberi tes. 

4. Pelaksanaan uji coba tes 

Setelah perangkat tes tersusun, kemudian diujicobakan pada kelas 

uji coba yaitu kelas VII E SMPN 41 Semarang untuk diuji apakah butir-

butir soal tersebut memenuhi kualifikasi soal yang baik dan dapat 

digunakan. 
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5. Analisis perangkat tes 

Sebelum soal tes digunakan, maka diadakan uji instrumen soal tes 

terlebih dahulu yang meliputi: 

a. Uji validitas 

Untuk menghitung validitas tiap butir soal digunakan rumus 

product moment, yaitu: 

( )( )
( ){ } ( ){ },

YN  

Y 
2222 ∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

YXXN

XXYN
rxy (Arikunto, 2002: 81) 

dengan 

 rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y  

N = banyaknya peserta tes 

X = jumlah skor item 

Y = jumlah skor total 

Hasil perhitungan rxy dikonsultasikan pada tabel harga tabel 

product moment dengan taraf signifikasi 5%. Jika rxy > rtabel maka butir 

soal tersebut valid/ signifikan. Item yang tidak valid perlu direvisi atau 

tidak digunakan (Arikunto, 2002: 75). 

Soal uji coba yang diberikan sebanyak 5 butir, dan dari hasil uji 

coba, semua butir soal valid, karena butir-butir soal tersebut 

mempunyai rxy lebih dari rtabel.  Perhitungan analisis uji coba validitas 

soal dapat dilihat pada lampiran 9.  
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b. Uji Reliabilitas 

Sebuah tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang relatif tetap atau ajeg jika tes tersebut 

digunakan pada kesempatan yang lain. Karena tes yang dilakukan 

merupakan tes bentuk uraian maka rumus yang digunakan untuk 

mencari reliabilitas soal adalah rumus alpha, yaitu: 

⎥
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⎥
⎥
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, (Arikunto, 2002: 109) 

dengan 

rxx       = reliabilitas yang dicari 

n       = banyak butir soal 

∑ 2
xσ   = jumlah varians skor tiap-tiap item 

2
xσ        = varians total 

Nilai rxx yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan nilai r 

product moment pada tabel dengan ketentuan jika rxx  > rtabel maka tes 

tersebut reliabel. 

c. Taraf kesukaran 

Untuk soal uraian, teknik perhitungan dengan menghitung berapa 

persen siswa yang gagal menjaawab benar atau ada di bawah batas 

lulus (passing grade) untuk tiap-tiap item. Untuk menginterpretasikan 
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nilai taraf kesukaran itemnya dapat digunakan tolok ukur sebagai 

berikut: 

1). Jika jumlah testi yang gagal mencapai 27%, termasuk mudah. 

2). Jika jumlah testi yang gagal antara 28% sampai dengan 72%, 

termasuk sedang. 

3). Jika jumlah testi yang gagal 72% ke atas, termasuk sukar. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

TK = 
N

TG x 100%, (Arifin, 1991: 135) 

dengan  

TK = taraf kesukaran 

TG = banyaknya testi yang gagal 

N = banyaknya siswa 

Dari hasil uji coba, butir soal 2, 3 dan 4 termasuk dalam kategori 

sedang, sedangkan butir 1 dan 5 termasuk dalam kategori mudah. 

Perhitungan analisis taraf kesukaran butir soal dapat dilihat pada 

lampiran 9. 

d. Daya Pembeda  

Teknik untuk menghitung daya pembeda bagi tes uraian adalah 

dengan menghitung perbedaan dua buah rata-rata yaitu antara rata-rata 

data kelas atas dengan rata-rata kelas bawah untuk tiap item. Kelas atas 

adalah 27 % bagian atas dari peserta tes setelah nilai diurutkan dari 
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frekuensi besar ke frekuensi kecil, sedangkan kelas bawah adalah 27 % 

bagian bawah. Rumus yang digunakan : 

( )

( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ +

−
=

∑ ∑
1- n n

XX
 

MLMHt

ii

2
2

2
1

,   (Arifin, 1991: 141) 

dengan 

t = daya pembeda 

MH = rata- rata dari kelas atas 

ML = rata- rata dari kelas bawah 

∑ 2
1X  = jumlah kuadrat deviasi individual dari kelas atas 

∑ 2
2X  = jumlah kuadrat deviasi individual dari kelas bawah 

ni = 27% x N , dengan N adalah jumlah peserta tes. 

Kemudian thitung dibandingkan dengan ttabel, dengan nilai             

dk = (n1 – 1) + (n2 – 1) dan %5∝= . Dengan kriteria: jika thitung > ttabel, 

maka daya pembeda soal tersebut signifikan. ( Arifin, 1995:141-142) 

Dari hasil analisis tersebut terlihat bahwa semua item soal yang 

diujicobakan layak untuk dipakai yaitu dengan kriteria valid dan 

mempunyai daya pembeda yang tidak jelek sehingga soal tersebut 

dapat digunakan. Perhitungan analisis uji coba tes selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 9. 
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F. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dari penelitian dan 

dari hasil analisis ditarik kesimpulan. Analisis dalam penelitian ini dibagi 

dalam dua tahap, yaitu tahap awal yang merupakan tahap pemadanan sampel 

dan tahap akhir, yang merupakan tahap analisis data untuk menguji hipotesis 

penelitian. 

1. Analisis Data Awal 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan langkah awal dalam menganalisis 

data secara spesifik, setelah data awal yang didapat dari nilai ulangan 

harian pada pokok bahasan sebelumnya, maka data tersebut diuji 

kenormalannya apakah data kedua kelas tersebut berdistribusi normal 

atau tidak. Untuk menguji normalitas data sampel yang diperoleh 

digunakan uji Chi-Kuadrat. 

Langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun data dan mencari nilai tertinggi dan terendah. 

2) Membuat interval kelas dan menentukan batas kelas dengan rumus: 

panjang interval = 1 + 3,3 log n 

3) Menghitung rata-rata dan simpangan baku. 

4) Membuat tabulasi data kedalam interval kelas. 

5) Menghitung nilai z dari setiap batas kelas dengan rumus: 
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S
XXZ i

i
−

= ,  dimana S adalah simpangan baku dan X  adalah 

rata-rata sampel  (Sudjana, 1996: 138). 

6) Mengubah harga Z menjadi luas daerah kurva normal dengan 

menggunakan tabel.  

7)  Menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva 

( ) ,
Ei

EiOiχ
K

Ei

2
2 ∑ −
=  

dengan  

2χ  = Chi–kuadrat 

Oi = frekuensi pengamatan 

Ei = frekuensi yang diharapkan  

8) Membandingkan harga Chi–kuadrat dengan tabel Chi–kuadrat 

dengan taraf signifikan 5%. 

9) Menarik kesimpulan, jika , maka data berdistribusi 

normal (Sudjana, 1996: 273). 

tabel
2

hit
2 XX <

Dari hasil perhitungan pada lampiran 33 didapat: 

a) Untuk kelas eksperimen 

Dari hasil perhitungan diperoleh = 7,6005, dengan dk = 3 dan 

taraf nyata 

2χ

α = 0,05. Sedangkan pada tabel nilai = 7,81. Karena 

<

2χ

2χ 2χ tabel maka Ho berada pada daerah penerimaan, maka data 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 33. 
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b) Untuk kelas kontrol 

Dari hasil perhitungan diperoleh = 5,0880, dengan dk = 3 dan 

taraf nyata 

2χ

α = 0,05. Sedangkan pada tabel nilai = 7,81. Karena 

<

2χ

2χ 2χ tabel maka Ho berada pada daerah penerimaan, maka data 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapmya dapat dilihat pada 

lampiran 34. 

b. Uji Kesamaan Dua Varians (Homogenitas) 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa 

sampel penelitian berawal dari kondisi yang sama atau homogen, yang 

selanjutnya untuk menentukan statistik t yang akan digunakan dalam 

pengujian hipotesis. Uji homogenitas dilakukan dengan menyelidiki 

apakah kedua sampel mempunyai varians yang sama atau tidak. 

Hipotesis yang digunakan dalam uji homogenitas adalah sebagai 

berikut: 

Ho  = sampel homogen 

Ha = sampel tidak homogen 

Untuk menguji kesamaan dua varians digunakan rumus sebagai 

berikut: 

k

b
hitung V

V
F = , (Sudjana, 1996: 250) 

dengan 

Vb = varians terbesar 

Vk = varians terkecil 
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Untuk menguji apakah kedua varians tersebut sama atau tidak maka 

Fhitung dikonsultasikan dengan Ftabel dengan α = 5 % dengan dk 

pembilang = banyaknya data terbesar dikurangi satu dan dk penyebut = 

banyaknya data yang terkecil dikurangi satu. Jika Fhitung < Ftabel maka 

Ho diterima. Yang berarti kedua kelas tersebut mempunyai varians 

yang sama atau dikatakan homogen. 

 Dari hasil perhitungan didapat S1
2 = 207,22 dan S2

2 = 236,36 

diperoleh F = 1,141 dengan derajat kebebasan untuk pembilang = 33, 

penyebut=32, dan α = 0,05 dari daftar F(0,025)(33,32) = 1,79. Jelas Fhitung < 

Ftabel, maka Ho diterima, yang berarti tidak ada perbedaan varians 

antara kedua kelas tersebut. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 35. 

c. Uji Kesamaan Rata-Rata 

Analisis data dengan uji t digunakan untuk menguji hipotesis: 

Ho =  21 μμ =

Ha = , 21 μμ ≠

1μ  =  rata-rata data kelas eksperimen 

2μ  = rata-rata data kelas homogen (variansnya sama), 

 maka untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

21

21

n
1

n
1s

xxt
+

−
= dengan   ( ) ( )

2nn
s1ns1ns

21

2
22

2
112

−+
−+−

= , 

(Sudjana, 1996: 239).  
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Dengan 

1X  = nilai ulangan harian kelas eksperimen 

 2X  = nilai ulangan harian kelas kontrol 

 n1   = banyaknya subyek  kelas eksperimen 

 n2   = banyaknya subyek kelas kontrol    

Dengan kriteria pengujian: terima Ho jika – ttabel  < thitung < ttabel  dengan 

derajat kebebasan d(k) = n1 + n2 – 2 dan tolak Ho untuk harga t  

lainnya. Dari hasil perhitungan diperoleh t = 0,53661, dengan dk = 65 

dan taraf nyata α = 0,05. Sedangkan pada tabel nilai t = 1,67. Karena – 

ttabel  < thitung < ttabel maka Ho berada pada daerah penerimaan. Dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 36. 

2. Analisis Data Akhir 

Setelah semua perlakuan berakhir kemudian diberi tes. Data yang 

diperoleh dari hasil pengukuran kemudian dianalisis untuk mengetahui 

apakah hasilnya sesuai dengan hipotesis yang diharapkan. 

a. Uji Normalitas 

Langkah-langkah pengujian normalitas sama dengan langkah-langkah 

uji normalitas pada analisis data awal. 

b. Uji Kesamaan Dua Varians (Homogenitas) 

Langkah-langkah pengujian homogenitas sama dengan langkah- 

langkah uji homogenitas pada analisis data awal. 
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c. Uji Keefektifan Pembelajaran 

Pembelajaran dikatakan efektif jika memenuhi syarat ketuntasan 

belajar yaitu jika rata–rata kemampuan pemecahan masalah siswa 

mencapai minimal 65 (Mulyasa, 2003:99). Rumus yang digunakan 

adalah: 

n
S
μxt 0−

= ,  

Dengan 

t  = tingkat keefektifan 

x  = rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

S = simpangan baku 

n = banyak siswa 

Dengan uji pihak kanan, kriteria yang digunakan adalah Ho ditolak 

jika  (Sudjana, 1996: 227). ( )( 1nα1hitung tt −−> )

d. Uji Perbedaan Rata-rata (Uji Pihak Kanan) 

Hipotesis yang diajukan dalam uji perbedaan rata-rata adalah sebagai 

berikut: 

211

210

μμH
μμH

>=
==

 

1μ  = rata-rata data kelas eksperimen 

2μ  = rata-rata data kelas kontrol 

Uji perbedaan rata-rata dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 
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1) Jika  21 οο ≠
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keterangan: 

1X  = rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas 

eksperimen 

2X = rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas 

kontrol 

1n  = banyaknya siswa kelas eksperimen 

2n  = banyaknya siswa kelas kontrol 

2
1s  = varians kelas eksperimen 

2
2s  = varians kelas kontrol 

2s  = varians gabungan  

dengan dk = n1 + n2 - 2, kriteria pengujian tersebut ditolak jika 

)  dengan menentukan taraf signifikan = 5%          

peluang (1-α ) (Sudjana, 1996: 243). 

( ) (tabeldata tt ≥ α
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e. Estimasi Rata-rata Kemampuan Pemecahan Masalah  

n
ZX

n
ZX σμσ

γγ
2
1

2
1 +<<− ,  

 dengan 

 γ  = koefisien kepercayaan 

γ
2
1Z = bilangan Z didapat dari tabel normal baku untuk peluang γ

2
1  

f. Analisis Hasil Observasi  

Analisis ini digunakan untuk menjawab pertanyaan 

“Bagaimanakah penerapan  Pembelajaran Matematika Realistik pada 

siswa dan guru matematika kelas VII SMP?”. Penilaian berdasar pada 

bagimanakah penerapan prinsip Pembelajaran Matematika Realistik 

dengan memberi skor berskala 1 – 4. Adapun kriteria penskoran 

keaktifan siswa sebagai berikut : 

1. Banyak siswa yang melakukan aktivitas < 25 % 

2. Banyak siswa yang melakukan aktivitas 25 % - 49 % 

3. Banyak siswa yang melakukan aktivitas 50 % - 74 % 

4. Banyak siswa yang melakukan aktivitas  75 % 

Data hasil pengamatan aktivitas siswa dan guru selama 

kegiatan belajar mengajar berlangsung dianalisis dengan menggunakan 

persentase (%), yakni banyaknya frekuensi aktivitas dibagi dengan 

seluruh frekuensi aktivitas, dikali dengan 100 %.  

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini adalah hasil studi 

lapangan untuk memperoleh data dengan teknik tes setelah dilakukan suatu 

pembelajaran yang berbeda antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Variabel yang diteliti adalah kemampuan pemecahan masalah matematika 

pada materi pokok Segitiga dan Segiempat pada siswa kelas VII SMP 41 

Semarang. Sebagai kelas eksperimen adalah siswa kelas VII B dan sebagai 

kelas kontrol adalah siswa kelas VII D. Setelah gambaran pelaksanaan 

penelitian dijelaskan, dilanjutkan dengan pengujian hipotesis menggunakan 

statistik t dengan pengujian normalitas dan kesamaan varians sebagai uji 

prasyaratnya. 

1. Pelaksanaan Pembelajaran 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang terdiri dari 

dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kegiatan penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 16 April 2007 sampai dengan 9 Mei 2007 pada 

siswa kelas VIIB dan VIID SMPN 41 Semarang. Sebelum kegiatan 

penelitian ini dilaksanakan, terlebih dahulu menentukan materi dan 

menyusun rencana pembelajaran dan lembar observasi/pengamatan untuk 

mengetahui aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran 

berlangsung. Materi pokok yang dipilih adalah Segitiga dan Segiempat, 
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sedangkan dalam penelitian ini hanya diambil sub materi jajar genjang, 

persegi panjang, persegi dan belah ketupat. 

 Pembelajaran yang digunakan dalam kelas eksperimen yaitu 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dan dalam kelas kontrol 

digunakan pembelajaran konvensional. Pelaksanaan pembelajaran  

dilakukan guru dengan menyiapkan satu atau dua soal realistik (ada 

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari) yang akan dikerjakan para siswa 

secara informal atau coba-coba (karena langkah penyelesaian formal 

untuk menyelesaikan soal tersebut belum diberikan), hasil pekerjaan siswa 

dikumpulkan, koreksi terhadap hasil pekerjaan siswa dengan berprinsip 

pada penghargaan terhadap keberagaman jawaban dan kontribusi siswa, 

memilih beberapa siswa untuk menjelaskan temuannya,  pengulangan 

jawaban siswa, menunjukan langkah  formal. 

Skor hasil evaluasi kemampuan pemecahan masalah sebagai 

berikut. 

Tabel 2. Skor Kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen 

No Aspek Penilaian Total skor 
jawaban benar 

Total skor 
maksimal 

Persen-
tase (%) 

1. Kemampuan memahami soal 297 340 87.35 
2. Merencanakan strategi penyelesaian 544 680 80.00 
3. Melaksanakan strategi 235 340 69.12 
4. Memeriksa kembali hasil 160 340 47.06 

 

Tabel 3. Skor Kemampuan pemecahan masalah pada kelas kontrol 

No Aspek Penilaian Total skor 
jawaban benar 

Total skor 
maksimal 

Persen-
tase (%) 

1. Kemampuan memahami soal 283 330 85.76 
2. Merencanakan strategi penyelesaian 498 660 75.45 
3. Melaksanakan strategi 189 330 57.27 
4. Memeriksa kembali hasil 131 330 39.70 
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2. Hasil Uji Normalitas 

Dari perhitungan data kelas eksperimen setelah perlakuan dengan 

rata-rata 72,65; simpangan baku = 11,48; nilai tertinggi = 92; nilai 

terendah = 46; banyak kelas interval = 7 dan panjang kelas interval = 7 

diperoleh  = 5,6574. Dengan banyaknya data 34, dan dk = 4, 

diperoleh  = 9,49, dengan demikian  < , ini berarti nilai 

kemampuan pemecahan masalah matematika kelas eksperimen 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 42.  

hitung
2χ

tabel
2χ hitung

2χ tabel
2χ

Hasil perhitungan untuk kelas kontrol setelah perlakuan dengan 

rata-rata = 66,67; simpangan baku = 13,58; nilai tertinggi = 84; nilai 

terendah = 38; banyaknya kelas interval = 7, dan panjang kelas interval = 

7, diperoleh  = 9,0703. Dengan banyaknya data 33, taraf nyata 5%, 

dan dk = 4, diperoleh  = 9,49. Dengan demikian didapati  < 

. Ini berarti nilai kemampuan pemecahan masalah matematika kelas 

kontrol berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 43. 

hitung
2χ

tabel
2χ hitung

2χ

tabel
2χ

3. Hasil Uji Homogenitas 

Hasil perhitungan untuk kelas eksperimen didapat varians = 131,81 

dan untuk kelas kontrol didapat varians = 184,42. Dari perbandingannya 

diperoleh Fhitung = 1,399. Dari tabel distribusi F dengan taraf nyata 5% dan 

dk pembilang = 32 serta dk penyebut = 33, diperoleh Ftabel = 2,01. Karena 

Fhitung = 1,399 < Ftabel = 2,01, maka Ho diterima yang berarti kedua kelas 
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tidak berbeda secara signifikan/ homogen. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 44. 

4. Nilai Rata-rata Kemampuan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh sebagai 

berikut: 

Tabel 4. Rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen dan 

kelas kontrol 

Sampel Rata-rata Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

Simpangan Baku 

Kel. Eksperimen 72,65 11,48 

Kel. Kontrol 66,67 13,58 

 

5. Uji Ketuntasan Belajar 

Hasil perhitungan uji keefektifan pembelajaran kelas eksperimen 

diperoleh thitung = 3,89. Dengan kriteria uji pihak kanan, untuk α = 5% dan 

dk = n – 1 = 34 – 1 = 33, diperoleh t(0.95)(33) = 1.69. Karena thitung > ttabel 

maka disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen ≥  65, sehingga dapat dinyatakan bahwa siswa telah mencapai 

ketuntasan belajar. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

46. 
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6. Estimasi Rata-rata Kemampuan pemecahan masalah 

Hasil perhitungan uji estimasi rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah kelas eksperimen adalah 68,64-76,66 untuk koefisien γ  = 0,975 

dan dk = 34 – 1 = 33, diperoleh tp= 2.035. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 47. 

7. Uji Perbedaan Dua Rata-rata: Uji pihak Kanan 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa data kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa kelas VIIA dan VIIB berdistribusi 

normal dan homogen. Untuk menguji perbedaan dua rata-rata antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol digunakan uji t satu pihak yaitu uji pihak 

kanan. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut: 

Ho :  21 μμ =

Ha :  21 μμ >

Dari penelitian diperoleh bahwa rata-rata kelas eksperimen  1x  = 

72,65 dan rata-rata kelas kontrol 2x = 66,67, dengan n1 = 34 dan n2 = 33 

diperoleh thitung = 1.685. Dengan α  = 5% dan dk = 34 + 33 – 2 = 65, 

diperoleh ttabel =1.67. Karena thitung  > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, berarti rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika 

pada materi segitiga dan segiempat pada pembelajaran dengan pendekatan 

PMR lebih dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika 

dengan pembelajaran konvensional. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 45. 
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8. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada kelas eksperimen 

selama pembelajaran diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 5. Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Kelas Eksperimen 

Skor dalam pertemuan N
o  

Karakteristik PMR 
1 2 3 4 

Jum-
lah  

Persenta
se (%)  

1 Didominasi oleh masalah-
masalah dalam konteks 
a. Siswa dapat menyebutkan 
aplikasi pengetahuan yang 
diperoleh dalam kehidupan 
nyata 

 
 

1 

 
 

2 
 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

9 

 
 

56 

2 Perhatian diberikan pada 
pengembangan model-model,  
situasi, skema dan simbol-simbol 
a. Siswa melakukan pemodelan 

untuk menemukan 
penyelesaian soal-soal 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 
 
 

12 

 
 
 

75 

3 Pembelajaran konstruktif dan 
produktif 
a. Siswa membuat pemodelan 

sendiri dalam mencari 
penyelesaian formal 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
9 

 
56 

 b. Siswa menemukan sendiri 
(mengkonstruksi) 
penyelesaian secara formal 

2 2 2 3 9 56 

4 Interaktif 
a. Siswa merespon aktif 
pertanyaan lisan dari guru 

 
2 

 
3 

 
4 

 
4 

 
13 

 
81 

 b. Siswa berdiskusi dengan siswa 
yang lain 

1 2 4 4 11 69 

5 Intertwining (pengaitan materi) 
a. Siswa menghubungkan materi 

yang sedang dipelajari dengan 
materi lain dalam matematika 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
10 

 
63 

 b. Siswa menghubungkan materi 
yang sedang dipelajari dengan 
pengetahuan dari mata 
pelajaran yang lain 

1 2 3 3 9 56 

Persentase (%) 40,62 56,25 75,00 84,38   
Rata-rata aktivitas siswa 64,06   

 

Dari hasil pengamatan tampak bahwa penerapan kelima prinsip PMR pada 

aktivitas siswa meningkat dari pertemuan ke pertemuan. Rata-rata aktivitas 

siswa sebesar 64,06%. Untuk selengkapnya, perkembangan aktivitas siswa 
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dapat dilihat pada lampiran 19, 23, 25 dan 28. Grafik perkembangan 

aktivitas siswa dapat dilihat pada lampiran 31 

9. Hasil Observasi Penerapan Prinsip PMR oleh Guru 

Berdasarkan hasil observasi penerapan pembelajaran oleh guru 

pada kelas eksperimen selama proses pembelajaran diperoleh data sebagai 

berikut. 

Tabel 6. Hasil Observasi Penerapan Prinsip PMR oleh Guru 

Pertemuan ke- N
o Karakteristik PMR 1 2 3 4 

Jum-
lah  

Persent
ase(%) 

1 Didominasi oleh masalah-masalah 
dalam konteks 
a. Guru memulai pelajaran 

dengan memberi contoh dalam 
kehidupan sehari-hari 

 
 

2 

 
 

3  

 
 

3 

 
 

4 

 
 

12 

 
 

75 

 b.Guru memberi soal-soal 
pemecahan masalah yang 
sering terjadi dalam kehidupan 
siswa 

3 3 4 4 14 88 

Perhatian diberikan pada 
pengembangan model-model,  
situasi, skema dan simbol-simbol 
a. Guru menggunakan alat peraga 

yang membantu siswa 
menemukan rumus 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 
 
 

12 

 
 
 

75 

2 

b. Guru membimbing siswa 
menggunakan alat peraga  

2 2 3 3 10 63 

3 Pembelajaran konstruktif dan 
produktif 
a. Guru memberi waktu kepada 

siswa  untuk membuat 
pemodelan sendiri dalam 
mencari penyelesaian formal 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

10 

 
 

63 

Interaktif 
a. Guru memberi pertanyaan lisan 

ketika kegiatan belajar 
mengajar berlangsung 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 
14 

 

 
88 

4 

b. Guru memberi penjelasan  
tentang materi dan penemuan 
siswa 

3 4 3 3 13 81 

5 Intertwining ( pengaitan materi) 
a. Guru memberi pertanyaan yang 

berkaitan dengan  materi lain 
dalam mata pelajaran 
matematika 

 
2 

 
3 

 
3 

 
4 

 
12 

 
75 

 b. Guru memberi pertanyaan yang 2 2 3 3 10 63 
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berkaitan dengan  pengetahuan 
dari mata pelajaran yang lain  

Persentase (%) 61,11 69,44 80,56 86,11   
Rata-rata aktivitas guru 74,31   
 

Dari hasil pengamatan tampak bahwa penerapan kelima prinsip PMR pada 

pembelajaran oleh guru meningkat dari pertemuan ke pertemuan. Rata-rata 

aktivitas guru sebesar 74,31%. Untuk selengkapnya perkembangan 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dapat dilihat pada 

lampiran 18, 21, 24 dan 27, dan grafik kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran dapat dilihat pada lampiran  30. 

 

B. Pembahasan 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keefektifan 

pembelajaran matematika realistik pada kemampuan pemecahan masalah 

siswa kelas VII SMP pokok bahasan segitiga dan segiempat. Untuk 

mengetahui efektif tidaknya pembelajaran tersebut, diambil dua kelas sebagai 

kelompok sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari hasil analisis 

awal diperoleh Fhitung < Ftabel yang berarti tidak ada perbedaan varians antara 

kedua kelas tersebut sehingga kedua kelas dapat digunakan sebagai sampel. 

Masing-masing kelas diberi perlakuan berbeda. Kelas eksperimen dikenai 

pembelajaran matematika realistik sedangkan kelas kontrol dikenai 

pembelajaran konvensional. 

1. Proses Pembelajaran Kelas Eksperimen 

Pada kelas eksperimen diterapkan pembelajaran matematika realistik. 

Pada awal pembelajaran terlebih dahulu guru menjelaskan tujuan dan 
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pendekatan pembelajaran dengan menjelaskan tentang logistik atau 

kelengkapan yang dibutuhkan serta memberikan motivasi kepada siswa. 

Kemudian guru memberi permasalahan yang harus diselesaikan oleh siswa 

yang mereka belum tahu penyelesaian secara formal. Siswa mendiskusikan 

pemecahan masalah dengan cara coba-coba dan dilakukan secara 

berkelompok. Siswa kemudian mengumpulkan hasil diskusi dan dikoreksi 

oleh guru. Salah satu perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi. 

Guru memberikan penyelesaian secara formal atau dapat menguatkan 

jawaban siswa. 

Berdasarkan pertemuan I masih terdapat kekurangan selama proses 

pembelajaran sebagai berikut, kinerja guru dalam pengelolaan 

pembelajaran belum dilaksanakan dengan baik karena model ini 

merupakan hal yang baru bagi guru. Motivasi yang diberikan guru masih 

terlalu sedikit, peran guru dalam membimbing siswa dalam 

mengorganisasi tugas-tugas masih perlu ditingkatkan sehingga masih 

terdapat beberapa kelompok yang belum memahami tugas yang harus 

diselesaikan sehingga hampir  75% siswa yang bertanya, bercerita sendiri 

dan tidak aktif dalam kelompoknya sehingga menimbulkan kegaduhan. 

Dominasi masalah kontekstual dan komunikasi dari guru masih kurang. 

Pengaitan materi yang disampaikan dengan materi lain dalam matematika 

maupun materi mata pelajaran lain masih kurang. 

Pemahaman siswa tentang aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki 

masih sangat kurang. Hal ini karena siswa belum dikondisikan demikian. 
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Namun kemampuan siswa untuk melakukan pemodelan dan memmbuat 

model sendiri sudah cukup. Respon terhadap pertanyaan guru masih 

minim, demikian juga komunikasi dalam kelompok. Kemampuan mereka 

dalam menghubungkan  materi juga kurang. 

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan II sudah lebih baik dari 

pertemuan sebelumnya. Tetapi motivasi yang diberikan guru masih 

sedikit. Bimbingan penyelidikan secara individual atau kelompok juga 

masih perlu ditingkatkan, karena masih ada satu dua orang siswa dalam 

kelompok yang belum aktif dalam pelaksanaan diskusi. Dominasi masalah 

kontekstual dan komunikasi dari guru sudah muncul. Pengaitan materi 

yang disampaikan dengan materi lain dalam matematika maupun materi 

mata pelajaran lain sudah lebih baik.  

Aktivitas siswa sudah semakin baik, sebagian anggota kelompok 

sudah berbagi tugas. Interaksi antar siswa belum terlaksana dengan 

maksimal, mereka masih canggung untuk saling bertanya dan menjelaskan 

dengan teman sekelompoknya sehingga masih sering bertanya kepada 

guru bila menemui kesulitan. Kemampuan siswa untuk melakukan 

pemodelan dan membuat model sendiri sudah lebih baik. Respon terhadap 

pertanyaan guru sudah lebih baik, demikian juga komunikasi dalam 

kelompok. Kemampuan mereka dalam menghubungkan  materi juga sudah 

berkembang. 

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan III menunjukkan 

peningkatan yang lebih baik daripada pertemuan II. Guru telah 
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menyampaikan tujuan pembelajaran dengan lengkap dan memunculkan 

masalah dengan sangat baik. Masalah yang disampaikan guru sudah lebih 

kontekstual. Pengaitan materi yang disampaikan dengan materi lain dalam 

matematika maupun materi mata pelajaran lain sudah lebih baik. Dalam 

menyimpulkan materi pada pertemuan III ini, guru masih berperan cukup 

banyak karena siswa masih kesulitan dalam merangkai kata-kata. 

Aktivitas siswa pada pertemuan III juga meningkat dibanding 

pertemuan II. Aktivitas siswa sudah semakin baik, sebagian anggota 

kelompok sudah berbagi tugas. Interaksi antar siswa sudah terlaksana 

dengan maksimal, mereka sudah saling bertanya dan menjelaskan dengan 

teman sekelompoknya . Kemampuan siswa untuk melakukan pemodelan 

dan membuat model sendiri sudah lebih baik. Respon terhadap pertanyaan 

guru sudah lebih baik, demikian juga komunikasi dalam kelompok. 

Kemampuan mereka dalam menghubungkan  materi juga sudah 

berkembang. 

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan IV menunjukkan 

peningkatan yang lebih baik daripada pertemuan III. Guru telah 

menyampaikan tujuan pembelajaran dengan lengkap dan memunculkan 

masalah kntekstual dengan sangat baik. Masalah yang disampaikan guru 

90% sudah kontekstual. Pengaitan materi yang disampaikan dengan materi 

lain dalam matematika maupun materi mata pelajaran lain sudah baik. 

Dalam menyimpulkan materi pada pertemuan IV ini, guru hanya 
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membantu siswa, mereka sudah tidak kesulitan dalam merangkai kata-

kata. 

Aktivitas siswa pada pertemuan IV juga semakin meningkat. 

Aktivitas siswa sudah semakin baik, sebagian anggota kelompok sudah 

berbagi tugas. Interaksi antar siswa sudah terlaksana dengan maksimal, 

mereka sudah saling bertanya dan menjelaskan dengan teman 

sekelompoknya. Kemampuan siswa untuk melakukan pemodelan dan 

membuat model sendiri sudah baik. Respon terhadap pertanyaan guru 

sudah lebih baik, demikian juga komunikasi dalam kelompok. 

Kemampuan mereka dalam menghubungkan  materi juga sudah baik. 

Penerapan kelima prinsip PMR pada aktivitas siswa meningkat dari 

pertemuan ke pertemuan. Rata-rata aktivitas siswa sebesar 64,06%. 

Demikian juga pada aktivitas guru, dengan rata-rata sebesar 74,31%. 

Hasil tes kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen 

mempunyai rata-rata 72,65; nilai  < , ini berarti nilai 

kemampuan pemecahan masalah matematika kelompok eksperimen 

berdistribusi normal. Varians kelompok eksperimen = 131,81 dan untuk 

kelompok kontrol didapat varians = 184.42. Dari perbandingannya 

diperoleh F

hitung
2χ tabel

2χ

hitung = 1,399. Fhitung < Ftabel berarti kedua kelompok tidak 

berbeda secara signifikan/ homogen. Hasil perhitungan uji keefektifan 

pembelajaran kelompok eksperimen diperoleh thitung  = 3,89, diperoleh 

bahwa thitung > ttabel maka disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah kelompok eksperimen ≥  65, sehingga dapat 
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dinyatakan bahwa siswa telah mencapai ketuntasan belajar. Hasil 

perhitungan uji estimasi rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

kelompok eksperimen adalah 68,64-76,66. Dari penelitian diperoleh 

bahwa thitung  > ttabel, berarti rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

matematika pada materi segitiga dan segiempat dengan PMR lebih dari 

rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika dengan 

pembelajaran konvensional. 

Hasil skor kemampuan pemecahan masalah pada kemampuan 

memahami soal sebesar 87,35%, lebih tinggi 1,59% dibandingkan kelas 

kontrol. Kemampuan merencanakan strategi sebesar 80,00%, lebih tinggi 

4,55% dibandingkan kelas kontrol. Kemampuan melaksanakan strategi 

sebesar 69,12%, lebih tinggi 11,85% dibandingkan kelas kontrol. 

Kemampuan memeriksa kembali hasil sebesar 47,06%, lebih tinggi 7,36% 

dibandingkan kelas kontrol. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen lebih baik daripada 

kelas kontrol. 

2. Proses Pembelajaran Kelompok Kontrol 

Pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas kontrol adalah 

pembelajaran konvensional. Metode yang digunakan adalah ceramah, 

tanya jawab, dan pemberian tugas. Dalam pembelajaran konvensional, 

guru menjelaskan materi secara urut kemudian siswa diberi kesempatan 

untuk mencatat. Selanjutnya guru memberikan beberapa contoh soal 

latihan. Kemudian guru memberikan soal-soal latihan untuk dikerjakan di 
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buku latihan. Setelah selesai mengerjakan soal, beberapa siswa diminta 

untuk mengerjakan soal tersebut di papan tulis. Guru memberikan 

kesempatan bertanya kepada siswa mengenai hal-hal yang belum 

dipahami. Di akhir pembelajaran, guru menegaskan kembali tentang 

materi yang telah dipelajari kemudian memberi tugas rumah. 

Pembelajaran dengan cara konvensional pada awalnya memang 

membuat siswa lebih tenang karena guru yang mengendalikan siswa. 

Siswa duduk dan memperhatikan guru menerangkan materi pelajaran. Hal 

semacam ini justru mengakibatkan guru kurang memahami pemahaman 

siswa, karena siswa yang sudah jelas atau belum hanya diam saja. Siswa 

yang belum jelas kadang tidak berani atau malu untuk bertanya pada guru. 

Pada waktu mengerjakan soal latihan hanya siswa yang pandai saja yang 

serius mengerjakan soal yang diberikan oleh guru sedangkan yang lain 

lebih asyik bercerita dengan temannya.  

Permasalahan lain yang dihadapi oleh siswa adalah tentang 

kemampuan siswa dalam memahami dan memecahkan masalah. Karena 

pembelajaran tidak menggunakan sistem kelompok maka masalah yang 

diberikan harus dikerjakan sendiri, oleh karena itu pemahaman siswa 

dalam memahami arti atau maksud soal yang diberikan agak lambat dan 

kecepatan berhitung pun agak lambat sehingga memakan banyak waktu, 

dalam setiap kali pertemuan tidak selalu bisa memberikan evaluasi. Bila 

model pembelajaran seperti ini terus berlanjut akan mengakibatkan tidak 

tercapainya tujuan pembelajaran sehingga kemampuan pemecahan 
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masalah matematika siswa tidak akan meningkat. Karena itu guru yang 

memberikan pelajaran sebaiknya mengadakan variasi model pembelajaran 

dalam mengajar. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian, kita ketahui bahwa 

kemampuan pemecahan masalahkelas eksperimen lebih baik dari 

kemampuan pemecahan masalahkelas kontrol. Hal ini disebabkan karena 

kedua kelas ini diberi perlakuan yang berbeda. Pada kelas eksperimen 

dengan menggunakan model pembelajaran dengan PMR sedangkan pada 

kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran konvensional. 

Suatu proses pembelajaran juga dikatakan efektif apabila seluruh 

siswa terlibat secara aktif, baik mental, fisik maupun sosialnya. Hal ini 

dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah dan kerjasama siswa dalam kelompoknya. Kemampuan guru 

dalam mengelola pembelajaran pun semakin meningkat pada setiap 

pertemuan. 

Pada penelitian ini hipotesis penelitian sudah tercapai pada 

pertemuan IV. Walaupun demikian guru masih perlu memberikan 

penguatan materi dan beberapa soal latihan yang harus dikerjakan secara 

individual karena siswa harus dilatih untk berfikir mandiri. Tidak 

selamanya siswa harus menyelesaikan masalah secara bersama-sama atau 

kelompok. Selain itu dengan pemberian masalah yang berbeda dari tiap 

kelompok juga menyebabkan pemahaman yang berbeda, siswa lebih 
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menguasai masalah yang dihadapi dalam kelompoknya sedangkan masalah 

yang terdapat dalam kelompok lain siswa perlu pemahaman khusus. 

Pelaksanaan model pembelajaran yang monoton dapat 

menyebabkan kejenuhan pada siswa, untuk lebih memotivasi dan 

menghindari kejenuhan pada siswa dalam pelaksanaan pembelajaran 

berdasarkan masalah guru dapat mengadakan variasi dengan memberikan 

keleluasaan dalam memilih masalah untuk diselidiki dan pemecahannya 

dapat dilakukan dengan beragam material dan peralatan, dan 

pelaksanaannya bisa dilakukan di dalam kelas, bisa juga dilakukan di 

perpustakaan atau laboratorium, bahkan dilakukan diluar sekolah agar 

siswa lebih memahami peran matematika yang mereka pelajari dalam 

kehidupan sehari-hari. Hambatan yang dialami selama proses 

pembelajaran kiranya dapat menjadi tinjauan bagi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran serupa. Pembelajaran dengan PMR perlu 

terus ditingkatkan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa. 



BAB V 

PENUTUP 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran Matematika Realistik lebih efektif daripada pembelajaran 

konvensional. Hal ini ditunjukan dengan hasil perhitungan uji keefektifan 

pembelajaran kelas eksperimen diperoleh thitung = 3,89 > ttabel = 1,69.  

2. Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah pada materi segitiga dan 

segiempat siswa kelas VII SMPN 41 Semarang tahun ajaran 2006/ 2007 dapat 

ditumbuhkembangkan dengan Pembelajaran Matematika Realistik. Hal ini 

ditunjukan dengan nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa pada kelas dengan Pembelajaran Matematika Realistik sebesar 72,65 

sedangkan nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada 

kelas dengan pembelajaran konvensional sebesar 66,67. 

3. Rata-rata keaktifan siswa dalam penerapan kelima prinsip Pembelajaran 

Matematika Realistik sebesar 64,06% sedangkan rata-rata aktivitas guru sebesar 

74,31%.  

 

B. Saran 

1. Guru diharapkan dapat mengembangkan kreatifitas dalam membuat soal diskusi 

dengan lebih mengaitkan masalah pada soal dengan kegiatan sehari-hari sehingga 

keaktifan siswa dapat lebih ditingkatkan. 
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2. Pembelajaran Matematika Realistik perlu terus diterapkan dan dikembangkan 

pada materi yang lain agar siswa lebih memahami materi yang dipelajari, yaitu 

yang ada hubungannya dan berguna bagi kehidupan sehari-hari. 

3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut sebagai pengembangan dari penelitian ini. 
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