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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai teori pendukung berdasarkan pendapat para ahli 

yang relevan terhadap pembelajaran matematika di Sekolah Dasar (SD), pembelajaran 

matematika realistik, dan geometri. Uraian mengenai teori tersebut meliputi konsep 

pembelajaran matematika realistik, karakteristik pembelajaran matematika realistik 

dan tahapan-tahapan dalam pembelajaran geometri pada tingkat SD. 

A. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang relatif tetap untuk 

memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, 

memperbaiki sikap dan mengokohkan kepribadian. Hal itu diperkuat oleh pendapat 

Syah (2008 : 90) bahwa belajar bagi sebagian orang adalah proses mengumpulkan 

atau menghafalkan fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk informasi atau materi 

pelajaran. Di samping itu, ada pula yang memandang belajar sebagai latihan seperti 

yang tampak pada latihan membaca dan menulis. Belajar adalah kegiatan yang 

berproses dan merupakan unsur yang sangat mendasar dalam setiap penyelenggaraan 

jenis dan jenjang pendidikan. 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan 

berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga ke liang lahat nanti. Salah 

satu tanda bahwa seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku, 

menyangkut perubahan pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), dan sikap 

(afektif) (Sadiman dan Arif, 2010 : 2). Tidak semua perubahan tingkah laku dapat 

disebut belajar. Perubahan tersebut hendaknya terjadi sebagai akibat interaksi dengan 
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lingkungannya, tidak karena proses pertumbuhan fisik atau kedewasaan, karena 

kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan. 

Belajar adalah proses mengubah, mereduksi, merinci, menyimpan dan 

memakai setiap masukan pengetahuan yang datang dari alat indra sebagai penajam 

fungsi kognitif (Masykur dan Fathani, 2008 : 32). Berdasarkan pendapat-pendapat 

yang dikemukakan bahwa belajar adalah proses atau tahapan perubahan seluruh 

tingkah laku individu meliputi perubahan pengetahuan (kognitif), keterampilan 

(psikomotor), dan sikap (afektif) yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan 

interaksi dengan dunia luar. 

Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara pendidik dan peserta didik 

(Hamalik, 2001 : 18). Pembelajaran adalah proses membelajarkan peserta didik 

menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar, yang merupakan penentu utama 

keberhasilan pendidikan (Sagala, 2009 : 164). Proses tersebut berada dalam situasi 

pendidikan, yang terdiri dari beberapa unsur yaitu adanya pendidik yang mengajar 

dan peserta didik yang diajar, materi pelajaran serta menggunakan metode mengajar. 

(Fathurrohman, 2015 : 17). Pembelajaran menjadikan pendidik sebagai fasilitator 

yang menyediakan berbagai kesempatan untuk mendorong peserta didik dalam 

belajar dan memperoleh pengalaman sesuai dengan pembelajaran (Asropi, 2005 : 

16).  

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan 

oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik 

mempelajari keterampilan dan pengetahuan tentang materi-materi pelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran adalah proses komunikasi dua arah, 

diarahkan untuk membangun kemampuan berfikir dan kemampuan menguasai materi 
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pelajaran, dimana pengetahuan itu sumbernya dari luar diri, tetapi dikonstruksi dalam 

diri individu peserta didik. 

B. Teori Belajar 

Teori adalah sebuah penjelasan umum mengenai berbagai pengamatan yang 

dibuat seiring berjalannya waktu. Menurut Suyono dan Hariyanto (2012 : 28) teori 

menjelaskan dan meramalkan timbulnya perilaku dan teori juga merupakan suatu 

himpunan dari konstruk-konstruk (konsep-konsep), definisi-definisi dan proposisi-

proposisi yang saling berkaitan dan menyatakan suatu pandangan yang sistematis 

tentang suatu fenomena, dengan cara menentukan hubungan antar variabel dengan 

tujuan menjelaskan fenomena tersebut. Para ahli pendidikan mengungkapkan 

beberapa teori pembelajaran, diataranya yaitu teori belajar behaviorisme dan teori 

belajar konstruktivisme. Kedua teori tersebut mempunyai perspektif yang berbeda, 

Penggunaan kedua teori tesebut harus dilandaskan pada ruang lingkup pembelajaran. 

Teori belajar behaviorisme merupakan landasan teori yang digunkan dalam 

penelitian ini. Aliran ini disebut dengan behaviorisme karena sangat menekankan 

kepada perlunya perilaku (behavior) yang dapat diamati. Beberapa ciri dari rumpun 

teori ini, yaitu mengutamakan unsur-unsur atau bagian kecil, bersifat mekanistis, 

menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan respon dan 

menekankan pentingnya latihan. Teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran 

yang terpenting adalah adanya masukan atau input berupa stimulus dan keluaran atau 

output yang berupa respon. Menurut Suyono dan Hariyanto (2012 : 59) peristiwa 

belajar semata-mata dilakukan dengan melatih refleks-refleks sedemikian rupa 

sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Belajar adalah proses interaksi 

antara stimulus atau rangsangan yang berupa seragkaian kegiatan yang bertujuan 
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agar mendapat respon belajar dari objek penelitian. Sejalan dengan pendapat 

tersebut, Mucith (2008 : 48) mengungkapkan bahwa stimulus dapat diberikan oleh 

guru dengan beberapa macam bentuk seperti daftar perkalian, alat peraga, pedoman 

kerja atau cara-cara tertentu, untuk membantu belajar siswa, sedangkan respons 

adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru 

tersebut. 

Respon merupakan reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang 

dapat berupa pikiran, perasaan atau tindakan. Respon atau perilaku tertentu yang 

diharapkan diraih dengan menggunakan metode drill atau pembiaaan semata. Metode 

mengajar dengan cara drill untuk pembiasaan disertai dengan penguatan 

(reinforcement). Menurut Suyono dan Hariyanto (2012 : 87) penguatan 

(reinforcement) adalah faktor penting dalam teori ini. Penguatan adalah apa saja 

yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan (positive 

reinforcement) maka respon akan semakin kuat, sebaliknya jika penguatan dikurangi 

(negative reinforcement), maka respon akan semakin lemah. Maka dari itu dalam 

matematika, setiap konsep yang abstrak, yang baru dipahami peserta didik perlu 

segera diberi penguat, agar mengendap dan bertahan lama dalam memori peserta 

didik, sehingga akan melekat dalam pola pikir dan tindakanya. 

Teori belajar konstruktivisme yang di prakarsai Jean Piaget dan Vygotsky 

memandang belajar adalah membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang  

kemudian hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas, karena pengetahuan 

bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep-konsep atau kaidah yang siap untuk 

diambil atau diingat. Menurut Baharudin dan Wahyuni (2007 : 16) belajar adalah 

kegiatan manusia dalam mengkonstruksi pengetahuan dan memberi makna melalui 
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pengalaman nyata. Sejalan dengan pendapat tersebut, Warsita (2008 : 78) 

mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran peserta didik harus aktif melakukan 

kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep dan memberi makna sesuatu yang 

dipelajarinya.  

Teori konstruktivisme mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih 

menekankan pada proses daripada hasil. Belajar bukanlah sekadar menghafal, akan 

tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Berdasarkan teori 

tersebut, pengetahuan bukanlah hasil ”pemberian” dari orang lain seperti guru, akan 

tetapi hasil dari proses mengkonstruksi yang dilakukan setiap individu. 

C. Aktivitas Belajar 

Menurut Hamalik (2009 : 179) aktivitas belajar merupakan segala kegiatan 

yang dilakukan dalam proses interaksi guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan 

belajar. Menurut Paul D. Dierich (dalam Sardiman, 2006 : 101 ) aktivitas belajar 

terdiri dari beberapa macam diantaranya adalah: 

a. Kegiatan-kegiatan visual 

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, 

pameran dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan (oral) 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, 

diskusi dan interupsi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan dan mendengarkan radio. 
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d. Kegiatan-kegiatan menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, 

membuat rangkuman, mengerjakan tes dan mengisi angket. 

e. Kegiatan-kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, diagram, peta dan pola. 

f. Kegiatan-kegiatan metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat 

model, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun. 

g. Kegiatan-kegiatan mental 

Merenung, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat, 

hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional 

Minat, membedakan, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, 

tenang dan gugup. 

Dari penjelasan macam-macam aktivitas belajar menurut Paul D. Dierich 

sangat bervariasi. Aktivitas guru dalam penelitian ini meliputi: 

a. Guru memberikan pre-test (Plecement Test) 

b. Guru menjelaskan konsep materi secara singkat (Whole Class Unit) 

c. Guru membentuk kelompok heterogen (Teams) 

d. Guru memberi bantuan kelompok (Teaching Group) 

e. Guru memberikan penguatan terhadap materi pelajaran (Whole Class Unit) 

f. Guru memberikan kuis (Fact Test) 
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Aktivitas peserta didik dalam penelitian ini meliputi aktivitas kooperatif dan 

aktivitas individual. Adapun macam-macam aktivitas kooperatif peserta didik dalam 

penelitian ini akan disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.1 Aktivitas Peserta Didik 

Unsur kooperatif Aktivitas kooperatif peserta didik 

Positive interdepence Peserta didik bekerja sama dalam memecahkan masalah yang 

sulit 

Interaction face to face a. Peserta didik duduk berkelompok sesuai dengan kelompok 

masing-masing. 

b. Peserta didik berkomunikasi dan berdiskusi dengan guru  

Tanggung jawab individual 

dalam kelompok 

a. Peserta didik melakukan pengecekan terhadap pekerjaan 

temannya dan melakukan perhitungan skor. 

b. Peserta didik mengesahkan atau memberi tanda tangan 

terhadap LKPD temannya. 

c. Peserta didik memberikan penjelasan kepada temannya 

yang mengalami kesulitan 

Ketrampilan menjalin 

hubungan antar pribadi 

Tidak mendominasi kegiatan kelompok 

Adapun aktivitas individu peserta didik dalam penelitian ini disajikan pada 

tabel seperti berikut: 

Tabel 2.2 Aktivitas Individual Peserta Didik 

Jenis Aktivitas Aktivitas peserta didik  

Visual activities a. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru mengenai 

konsep materi 

b. Peserta didik membaca halaman panduan LKPD 

c. Peserta didik memperhatikan temannya yang sedang 

presentasi 

Listening activities a. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru 

b. Peserta didik mendengarkan teman yang 

mengungkapkan pendapatnya atau presentasi 

Writing activities Peserta didik mencatat penjelasan yang penting dari guru 

ataupun teman yang presentasi 

Motor activities Peserta didik memecahkan soal-soal dalam LKS 

Mental activities Peserta didik menanggapi presentasi dari temannya. 

D. Pengertian Matematika 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu dan 

memajukan daya pikir manusia. Menurut Masykur dan Fathani (2009 : 42) 

matematika berasal dari bahasa Yunani “Mathein“ atau “Manthenein” yang artinya 
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mempelajari. Mungkin juga kata tersebut erat hubunganya dengan kata Sansekerta 

“Medha” atau “Widya” yang artinya kepandaian atau inteligensi. 

Perkembangan pesat dibidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini 

dilandasi oleh perkembangan matematika dibidang teori bilangan, aljabar, analisis, 

teori peluang dan matematika diskrit (Masykur dan Fathani, 2009 : 42). Pemikiran 

tersebut sejalan dengan Justicia (2010) bahwa pada matematika diletakkan dasar 

bagaimana mengembangkan cara berpikir dan bertindak, melalui aturan yang disebut 

dalil (dapat dibuktikan) dan aksioma (tanpa dibuktikan), selanjutnya dasar tersebut 

dianut dan digunakan oleh bidang studi ilmu lain.  

Matematika digunakan di seluruh dunia sebagai alat penting diberbagai bidang, 

termasuk ilmu alam, kedokteran, teknik, dan ilmu sosial seperti psikologi dan 

ekonomi. Beberapa pengertian matematika (Soedjadi, 2000 : 11), yaitu: 

a) matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir 

secara sistematik; b) matematika adalah pengetahuan tentang bilangan 

dan kalkulasi; c) matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logis 

dan berhubungan dengan bilangan; d) matematika adalah pengetahuan 

tentang fakta- fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan bentuk; e) 

matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logis; f) 

matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. 

 

Menurut Ginting (2008 : 5) dalam matematika setiap konsep abstrak yang baru 

dipahami peserta didik, perlu segera diberi penguatan dan diperlukan adanya 

pembelajaran melalui perbuatan dan pengertian, bukan sekedar hafalan atau 

mengingat fakta, karena hal ini mudah dilupakan oleh peserta didik. Pepatah Cina 

mengatakan,“Saya dengar saya lupa, saya lihat saya ingat, dan saya lakukan saya 

paham”. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembelajaran yang dikenal dengan 

"Learning by Doing" perlu dikembangkan. 
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Berdasarkan pengertian di atas, tidak didapatkan sebuah definisi tunggal 

mengenai pengertian matematika yang disepakati oleh semua pakar matematika, 

sehingga akan sulit untuk menjelaskan matematika secara mudah dan sederhana. 

Menurut Soedjadi (2007 : 75) beberapa ciri khusus atau karakteristik dari matematika 

yang dapat digunakan untuk menggambarkan matematika yaitu a) memiliki objek 

kajian abstrak; b) bertumpu pada kesepakatan; c) berpola pikir deduktif; d) memiliki 

simbol yang kosong dari arti; e) memperhatikan semesta pembicaraan; f) konsisten 

dalam sistemnya. 

Salah satu karakteristik matematika adalah memiliki objek kajian abstrak, 

maka dalam pembelajaran matematika perlu disesuaikan dengan perkembangan 

kognitif peserta didik. Pembelajaran matematika dasar yaitu dimulai dari yang 

konkret menuju abstrak. Mengingat kemampuan berpikir peserta didik sekolah dasar 

yang masih dalam tahap operasional konkret maka, untuk memahami konsep dan 

prinsip diperlukan pembelajaran melalui objek konkret.  

Pembelajaran matematika dengan menggunakan hal-hal konkret tersebut, akan 

menjembatani kemampuan peserta didik yang bersifat operasional konkret dengan 

materi matematika yang abstrak dan deduktif. Konsep abstrak yang baru dipahami 

peserta didik perlu segera diberi penguatan, agar mengendap dan bertahap lama 

dalam memori peserta didik, sehingga akan melekat dalam pola pikir dan pola 

tindakannya. 

E. Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar (SD) 

Pembelajaran matematika di Sekolah Dasar (SD) merupakan salah satu kajian 

yang menarik untuk dikemukakan karena adanya perbedaan karakteristik khususnya 

antara hakikat anak dan hakikat matematika. Menurut Standar Proses Pada Peraturan 
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Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, tujuan pembelajaran 

menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik 

sesuai dengan kompetensi dasar.  

Tujuan tersebut diperkuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang menjelaskan bahwa pada muatan 

matematika tingkat pendidikan dasar, salah satu kompetensi yang ingin dicapai yaitu 

menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, cermat dan teliti, bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. 

Pembelajaran matematika di sekolah bukan hanya pemberian materi yang 

sebanyak-banyaknya. Namun memiliki tujuan untuk melatih kemampuan berpikir 

siswa. Pemikiran ini sejalan dengan Hamalik (2005 : 108) bahwa perumusan tujuan 

pembelajaran mencakup kemampuan yang akan dicapai peserta didik selama proses 

belajar dan hasil belajar pada suatu Kompetensi Dasar atau KD. 

Anak usia SD sedang mengalami perkembangan pada tingkat berpikirnya. 

karena tahap berpikir mereka masih belum formal, bahkan sebagian dari mereka 

masih pada tahapan pra konkret. Menurut Semiawan (2009 : 50) usia 6-12 tahun 

disebut juga usia pemantapan intelektual, karena pada umur ini ia haus pengetahuan 

dan pada dasarnya anak sudah memiliki pengetahuan untuk memahami sebab akibat. 

Matematika bagi peserta didik di SD berguna untuk kepentingan hidup pada 

lingkungannya, untuk mengembangkan pola pikirnya, dan untuk mempelajari ilmu-

ilmu di masa depan. Proses pengembangan pola pikir dalam tahap tingkat dasar dapat 

dimulai dengan membelajarkan sesuatu dari tahap konkret ke abstrak. 
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Konsep-konsep pada kurikulum matematika SD dapat dibagi menjadi tiga 

kelompok besar, yaitu penanaman konsep dasar, pemahaman konsep, dan pembinaan 

keterampilan. Sejalan dengan hal tersebut Karso (2009 : 1.4-1.5) mengemukakan 

bahwa tujuan pembelajaran matematika di SD yaitu agar peserta didik terampil 

dalam menggunakan berbagai konsep matematika dalam kehidupan sehari- hari. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka proses pembelajaran bukan sekedar proses 

transfer ilmu dari guru kepada peserta didik, melainkan suatu proses kegiatan, yaitu 

terjadi interaksi dan hubungan timbal balik antara guru dengan peserta didik serta 

antara peserta didik dengan peserta didik. 

Pembelajaran matematika pada tingkat SD hendaknya dilakukan secara efektif 

dan efisien, sesuai dengan kurikulum dan pola pikir peserta didik. Penyesuaian 

tersebut perlu dilakukan agar proses pembelajaran matematika dapat diterima dan 

dipahami oleh peserta didik. Selain itu proses pembelajaran yang efektif dapat 

memudahkan peserta didik untuk mempelajari sesuatu yang baru untuk mencapai 

hasil belajar yang diinginkan. 

F. Pembelajaran Matematika Realistik 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) atau Realistic Mathematic 

Education (RME) adalah sebuah pendekatan matematika yang dikembangkan pada 

tahun 1971 oleh sekelompok ahli matematika dari Freudenthal Institute, Utreachet 

University di Belanda. Teori tersebut mengacu pada matematika harus dikaitkan 

dengan realitas dan matematika merupakan aktivitas manusia. 

Menurut Fathurrohman (2015 : 188) di Indonesia mulai banyak diseminarkan 

tentang RME serta mulai digalakkan untuk melakukan proyek uji coba di berbagai 
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sekolah di beberapa kota di Indonesia. Pembelajaran matematika realistik diresmikan 

di Indonesia pada Agustus 2001 sebagai pengadaptasian RME. 

Pendekatan ini didasarkan pada anggapan Freudenthal (1991) bahwa 

matematika harus dikaitkan dengan realitas dan aktivitas berpikir manusia. Sejalan 

dengan hal tersebut, pembelajaran matematika realistik harus berangkat dari aktivitas 

manusia “mathematics is human activity” (Aisyah, 2007 : 209 ). Sementara itu, 

menurut Fathurrohman (2015 : 189) pembelajaran matematika realistik adalah suatu 

teori tentang pembelajaran matematika yang salah satunya menggunakan konteks 

dunia nyata. 

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan maka pendekatan pembelajaran 

matematika realistik merupakan aktivitas pembelajaran matematika yang 

menggunakan situasi dunia nyata atau suatu konteks yang realistik. Selain itu, 

pembelajaran matematika tidak hanya proses transfer ilmu dari guru kepada peserta 

didik saja, namun diharapkan peserta didik juga dapat berproses dan menemukan 

kembali ilmu dari setiap kegiatan yang dilakukannya. 

Pendekatan dalam pembelajaran matematika realistik, siswa dipandang sebagai 

individu atau subjek yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagai hasil 

interaksinya dengan lingkungan. Menurut Aisyah (2007 : 211) dalam pendekatan 

matematika realistik siswa memiliki potensi untuk mengembangkan sendiri 

pengetahuannya, dan apabila diberi kesempatan mereka dapat mengembangkan 

pengetahuan dan pemahaman mereka tentang matematika. Sejalan dengan hal 

tersebut, Fathurrohman (2015 : 186) menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran 

matematika realistik harus dipandang sebagai suatu proses dan harus dibentuk serta 

ditemukan oleh peserta didik yang tentunya dengan bantuan dan bimbingan guru. 
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Berdasarkan pendapat yang dikemukakan maka pendekatan realistik memiliki 

suatu proses dalam kegiatan belajar mengajar. Proses tersebut mencakup pemberian 

materi, penyajian masalah, diskusi dalam pemecahan masalah, menarik kesimpulan 

masalah yang diselesaikan dan penyajian hasil dari penyelesaian masalah tersebut. 

Hal ini diperkuat dalam prinsip-prinsip dan standar proses menurut National Council 

of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000) bahwa ada lima standar proses dalam 

pembelajaran matematika, yaitu pemecahan soal, pemahaman dan bukti, komunikasi, 

hubungan, dan penyajian.  

Pendekatan pembelajaran matematika realistik sejalan dengan kelima prinsip 

standar proses NCTM. Proses tersebut mencakup pemberian materi, penyajian 

masalah, diskusi, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hal tersebut, yang dapat 

dijadikan tolak ukur mengenai proses dalam pendekatan pembelajaran matematika 

realistik adalah pemecahan soal, pemahaman, komunikasi, hubungan, dan penyajian 

masalah yang telah terselesaikan. 

G. Prinsip Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

Pembelajaran matematika realistik merupakan teori pembelajaran yang 

mengedepankan dan menjembatani pengalaman sehari-hari dengan matematika di 

sekolah. Menurut Zulkardi (2002 : 652) Filosofi matematika realistik ditentukan oleh 

Freudenthal tentang matematika. Dua pandangannya adalah “mathematics must be 

connected to reality and mathematics should be seen or a human activity”. Sejalan 

dengan pandangan tersebut, maka prinsip pembelajaran matematika harus dikaitkan 

dengan kegiatan nyata dan aktivitas manusia. 

Menurut Zulkardi (2002 : 652) prinsip pertama matematika harus dapat 

dihubungkan ke dalam dunia nyata dan matematika harus relevan dengan kehidupan 
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sehari-hari. “The word ‘realistic’, refers not just to connection with the real word, 

but also to problem situations which are real in student mind”. Prinsip kedua, 

realistik tidak hanya berhubungan dengan dunia nyata saja, tetapi juga menekankan 

pada situasi nyata yang dapat dibayangkan oleh siswa. 

Pembelajaran matematika realistik merupakan pendekatan pembelajaran yang 

bertitik tolak pada hal-hal yang real bagi peserta didik. Teori tersebut menekankan 

pada keterampilan proses, berdiskusi, berkolaborasi, dan berargumentasi dengan 

teman sekelas sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan dan cara 

dalam penyelesaian masalah matematika. Berdasarkan pandangan tersebut, adapun 

prinsip-prinsip pembelajaran matematika realistik menurut Fathurrohman (2015 : 

191) diuraikan sebagaimana berikut : 

a. Menemukan kembali 

Memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan matematisasi dengan 

masalah kontekstual yang realistik. Siswa didorong untuk aktif bekerja 

mengkonstruksi pengetahuan sendiri 

b. Fenomena didaktik 

Pembelajaran matematika yang cenderung memberikan informasi matematika siap 

jadi digantikan dengan pembelajaran yang diawali dengan permasalahan yang 

dapat dipecahkan siswa dengan caranya sendiri, dengan begitu pembelajaran 

berorientasi pada siswa 

c. Pengembangan model sendiri 

Model dibangun sendiri oleh siswa. Pada waktu siswa memecahkan permasalahan 

secara individu maupun kelompok, diharapkan siswa mampu mengembangkan 
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suatu model dalam matematika sebagai jembatan antara pengetahuan informal dan 

matematika formal. 

Berdasarkan uraian prinsip-prinsip di atas, maka peran guru dalam 

pembelajaran realistik adalah sebagai fasilitator, moderator, dan evaluator. 

Pembelajaran tersebut menekankan pada peran peserta didik sebagai subjek dalam 

mengkomunikasikan argumen dan mengklasifikasikan jawabannya. Prinsip 

pembelajaran matematika realistik disusun dan dilaksanakan dengan dimulai dari 

hal-hal yang dimiliki oleh peserta didik. Prinsip ini berkaitan dengan pengalaman, 

tahap berpikir dan cara belajar peserta didik SD yang cenderung memahami 

pembelajaran matematika  dengan sistem “Learning Mathematics is Doing 

Mathematics”. 

H. Karakteristik Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

 Pembaruan pembelajaran matematika dengan model realistik diawali pada 

tingkat SD, selanjutnya pada tahun 1981 model tersebut diperkenalkan pada tingkat 

SLTP. Sejalan dengan hal tersebut menurut Fathurrohman (2015 : 186) proses 

pembentukan model dalam membentuk pembelajaran matematika yang bermakna 

memiliki proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam. Adapun karakteristik 

pendekatan pembelajaran matematika realistik diuraikan sebagai berikut : 

a. Penggunaan konteks 

Konteks atau permasalahan realistik digunakan sebagai titik awal pembelajaran 

matematika. Konteks tidak harus berupa masalah dunia nyata namun bisa dalam 

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

bermakna dan bisa dibayangkan dalam pikiran siswa; 
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b. Penggunaan model untuk matematisasi progresif 

Penggunaan model berfungsi sebagai jembatan dari pengetahuan matematika 

tingkat konkret menuju pengetahuan matematika tingkat formal; 

c. Pemanfaatan hasil konstruksi siswa 

Hasil konstruksi siswa digunakan untuk landasan pengembangan konsep 

matematika sekaligus juga mengembangkan aktivitas dan kreativitas siswa; 

d. Interaktivitas 

Proses belajar siswa akan menjadi lebih singkat dan bermakna ketika siswa saling 

mengkomunikasikan hasil kerja dan gagasan mereka. Pemanfaatan interaksi 

dalam pembelajaran matematika bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan 

kognitif dan afektif siswa secara simultan; 

e. Keterkaitan 

Konsep-konsep dalam matematika tidak bersifat parsial, namun banyak konsep 

matematika yang memiliki keterkaitan. Melalui keterkaitan ini, satu pembelajaran 

matematika diharapkan bisa mengenalkan dan membangun lebih dari satu konsep 

matematika secara bersamaan. 

Pembelajaran matematika realistik merupakan pendekatan pembelajaran yang 

menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengintegrasikan pengetahuan 

baru berdasarkan pengalaman nyata. Strategi pembelajaran yang dilakukan adalah 

dengan menggunakan penyajian masalah yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-

hari. Pembelajaran tersebut menekankan pada peserta didik untuk bekerja secara 

nyata dan memecahkan masalah berdasarkan pengalamannya. 

Kurikulum 2013 pada tingkat SD menganut pandangan dasar bahwa 

pembelajaran bukan sekedar proses transfer ilmu dari guru kepada peserta didik, 
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namun peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk aktif mencari, 

mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Kurikulum tersebut 

mengamanatkan proses pembelajaran melalui kegiatan mengamati, menanya, 

menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Ditinjau dari sudut pandang 

matematika realistik, kelima proses tersebut merupakan karakteristik dari 

pembelajaran matematika realistik. Berdasarkan hal itu, maka penerapan 

pembelajaran matematika realistik sejalan dengan kurikulum 2013 dan dapat 

diterapkan pada ranah SD karena karakteristik pembelajaran tersebut sesuai dengan 

tahapan pembelajaran kurikulum 2013. 

I. Langkah- Langkah Penerapan Pembelajaran Matematika Realistik 

Pembelajaran matematika realistik adalah salah satu pendekatan pembelajaran 

yang dapat memaksimalkan aktivitas peserta didik, meningkatkan keaktifan dalam 

pembelajaran dan mengembangkan keterampilan belajar jangka panjang. Penerapan 

pembelajaran realistik juga dapat mendorong tingkat kreativitas, tanggung jawab, 

berpikir kritis dan analitis pada peserta didik. 

Langkah-langkah di dalam proses pembelajaran matematika dengan 

pendekatan PMR menurut Wijaya (2012 : 45) sebagai berikut : (1) memahami 

masalah kontekstual, yaitu guru memberikan masalah kontekstual dalam kehidupan 

sehari-hari dan meminta peserta didik untuk memahami masalah tersebut; (2) 

menjelaskan masalah konteksual, yaitu jika dalam memahamai masalah peserta didik 

mengalami kesulitan, maka guru menjelaskan situasi dan kondisi dari soal dengan 

cara memberikan petunjuk-petunjuk atau berupa saran seperlunya, terbatas pada 

bagian-bagian tertentu dari masalah yang belum dipahami; (3) menyelesaikan 

masalah kontekstual, yaitu peserta didik secara individual menyelesaikan masalah 
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kontekstual dengan cara mereka sendiri; (4) membandingkan dan mendiskusikan 

jawaban, yaitu guru menyediakan waktu dan kesempatan kepada peserta didik untuk 

membandingkan dan mendiskusikan jawaban masalah secara berkelompok. 

Penerapan pendekatan pembelajaran realistik dalam proses belajar mengajar 

memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, 

menyelesaikan pemecahan soal, pendiskusian masalah, dan penyajian hasil. 

Pembelajaran tersebut mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dalam aktivitas 

pembelajaran. Sementara itu, guru sebagai fasilitator berperan sebagai peng-evaluasi 

dan pembimbing peserta didik dalam memecahkan masalah. 

J. Kelebihan Dan Kekurangan Pembelajaran Realistik 

Pembelajaran realistik merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik dan guru sebagai fasilitator. Pembelajaran tersebut 

menekankan pada keterkaitan pengalaman sehari-hari dengan matematika formal di 

sekolah. Menurut Romauli (2013 : 5) pembelajaran realistik memiliki beberapa 

kelebihan yang akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Memberikan pengertian yang jelas kepada siswa tentang keterkaitan antara 

matematika dengan kehidupan sehari-hari dan tentang kegunaan matematika pada 

umumnya bagi manusia.  

2. Matematika adalah suatu bidang kajian yang dapat dikonstruksi dan 

dikembangkan sendiri oleh siswa dan oleh orang lain tidak hanya oleh mereka 

yang disebut pakar matematika.  

3. Cara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tunggal, dan tidak harus 

sama antara yang satu dengan yang lainnya.  
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4. Mempelajari matematika merupakan sesuatu yang utama dan untuk mempelajari 

matematika setiap siswa harus melewati proses dan menemukan sendiri konsep-

konsep matematika dengan bantuan guru. 

5. Memadukan kelebihan-kelebihan dari berbagai pendekatan pembelajaran lain 

yang relevan yaitu antara pendekatan pemecahan masalah, pendekatan 

konstruktivisme dan pendekatan pembelajaran yang berbasis lingkungan. 

Selain beberapa kelebihan di atas, pembelajaran realistik juga memiliki 

kekurangan. Kekurangan-kekurangan dari pembelajaran realistik akan diuraikan di 

bawah ini, sehingga guru dapat meng-kombinasikan dengan pembelajaran yang lain 

untuk mengatasi kekurangan-kekurangannya. Adapun kekurangan-kekurangan 

pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pencarian soal-soal yang kontekstual tidak terlalu mudah untuk setiap topik 

matematika yang perlu dipelajari siswa.  

2. Upaya mengimplementasikan Pendidikan Matematika Realistik (PMR) 

membutuhkan perubahan pandangan yang sangat mendasar mengenai berbagai 

hal yang tidak mudah dipraktekkan siswa sebagai pihak yang aktif 

mengkonstruksi konsep-konsep matematika itu sendiri sedangkan guru sebagai 

pendamping siswa. 

3. Penilaian dan pembelajaran matematika realistik lebih rumit daripada 

pembelajaran konvensional. 

4. Pemilihan alat peraga harus cermat sehingga dapat membantu peroses berfikir 

siswa. 

Semua pendekatan pembelajaran tidak ada yang terbaik, yang lebih baik 

maupun yang tidak baik. Semua pendekatan pembelajaran sudah pasti mempunyai 
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kelebihan dan juga kekurangan tersendiri. Begitu juga dengan pembelajaran realistik. 

Pembelajaran matematika menggunakan pembelajaran realistik dapat menjadikan 

pembelajaran yang mudah dan menyenangkan bagi peserta didik. Mudah dipelajari 

karena pembelajaran realistik mampu menjembatani antara tahap perkembangan 

kognitif peserta didik yang konkret dengan materi yang bersifat abstrak. Peserta 

didik pada usia sekolah dasar tidak dapat dipaksakan secara langsung untuk berpikir 

abstrak, oleh karena itu dengan menggunakan pembelajaran yang dapat dibayangkan, 

peserta didik dapat memahami materi. 

K. Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam memandu guru 

untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar. 

Perencanaan pembelajaran juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses 

pembelajaran berlangsung. Manfaat dari perencanaan tersebut dalam proses belajar 

mengajar yaitu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, sebagai 

pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur peserta didik, 

sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang 

terlibat dalam kegiatan pembelajaran (Majid, 2012 : 42). Berikut adalah hal-hal yang 

menjadi bagian dari perencanaan pembelajaran adalah : 

Tabel 2.3 Perencanaan Pembelajaran 

Kompetensi Dasar Indikator Materi 

3.9  Menjelaskan dan menentukan 

keliling dan luas daerah, 

persegi, persegi panjang dan 

segitiga . 

3.9.1 Menemukan rumus luas persegi 

menggunakan benda konkret.  

3.9.2 Menemukan rumus keliling 

persegi menggunakan benda 

konkret 

3.9.3 Menemukan rumus luas dan 

keliling persegi panjang 

menggunakan benda konkret. 

Keliling dan 

Luas daerah : 

a. Persegi 

b. Persegi 

Panjang 

c.  Segitiga 
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4.9  Menyelesaikan masalah 

berkaitan dengan keliling dan 

luas daerah persegi, persegi 

panjang dan segitiga 

4.9.1 Menyelesaikan masalah tentang 

luas persegi. 

4.9.2 Menyelesaikan masalah tentang 

keliling persegi 

4.9.3 Menyelesaikan masalah tentang 

luas dan keliling persegi persegi 

panjang. 

Sumber : Silabus 2016/2017 

Berdasarkan tabel di atas, perencanaan pembelajaran adalah langkah awal yang 

harus ditempuh guru sebelum melangsungkan proses pembelajaran. Perencanaan 

pembelajaran meliputi pemetaan kompetensi dasar, indikator, dan materi yang akan 

diajarkan. Perencanaan tersebut harus dilakukan secara matang agar dapat mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Salah satu dari komponen perencanaan pembelajaran yaitu cara, yang dalam 

hal ini dapat berupa strategi, pendekatan, model ataupun metode pembelajaran. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan pembelajaran sebagai cara dalam 

perencanaan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pembelajaran realistik pada 

pembelajaran bangun datar. Selain menggunakan pendekatan, dalam penelitian ini 

juga menerapkan metode dan penggunaan media. 

Metode secara harfiah berarti „cara‟, yang secara umum metode diartikan 

sebagai suatu cara atau prosedural yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Rosdiana (2007) metode diartikan sebagai cara melakukan suatu kegiatan 

atau  cara melakukan pekerjaan dengan menggunakan fakta dan konsep-konsep 

secara sistematis. Pemilihan metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran 

matematika dapat menciptakan suasana belajar mengajar di kelas menjadi 

menyenangkan dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa (Wulandari, 2007).  
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Metode pembelajaran dapat dianggap sebagai sesuatu prosedur atau proses 

yang teratur, suatu jalan atau cara yang teratur untuk melakukan pemebelajaran 

(Suyono dan Hariyanto, 2012). Dalam proses belajar mengajar, guru haruslah 

memiliki suatu strategi pembelajaran, agar peserta didik dapat belajar secara efektif 

dan efisien, serta sesuai pada tujuan pembelajaran. langkah untuk memiliki strategi 

tersebut adalah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasa disebut dengan 

metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu komponen di dalam 

kurikulum matematika untuk mengatasi berbagai problematika dalam pelaksanaan 

tugas mengajar dan juga kesulitan belajar peserta didik. Penelitian ini menggunakan 

metode drill atau latihan, demonstrasi, diskusi, dan tanya jawab. 

Perencanaan pembelajaran pada materi bangun datar didukung oleh 

penggunaan media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Kata Latin medius 

yang secara harfiah berarti 'tengah', 'perantara' atau 'pengantar'. Kata media berasal 

dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium yang berarti perantara 

atau pengantar (Sadiman dkk, 2006: 6). Selain itu, Asosiasi Teknologi dan 

Komunikasi Pendidikan (Association of Education and Communication Technology/ 

AECT), membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang 

untuk menyalurkan pesan/informasi (Sadiman, dkk, 2006: 6). Dari beberapa 

pendapat tersebut maka media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan 

pendidik sebagai perantara dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada 

peserta didik. Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat 

peraga yang meliputi papan berpaku, kertas petak dan kertas lipat.  
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L. Geometri Dasar SD 

Geometri merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang membahas 

mengenai pengukuran bumi dalam bidang dua dimensi. Pernyataan tersebut 

diperkuat oleh Suhendra (2006 : 136) bahwa geometri berasal dari dua kata, yaitu Ge 

dan Metria yang secara bahasa berarti pengukuran bumi. Secara etimologis, istilah 

“geometri” berarti hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran tanah. Jadi, geometri 

yaitu cabang matematika yang mempelajari tentang bentuk, bangun, dan ukurannya. 

Matematika adalah bidang kajian yang tidak dapat berdiri sendiri. Menurut 

Suhendra (2006 : 153) secara umum matematika dibagi menjadi empat cabang utama 

yaitu aritmatika, aljabar, analisis, dan geometri. Empat cabang utama tersebut tidak 

dapat berdiri sendiri tanpa adanya keterlibatan cabang yang lain. Pada bahasan 

geometri, tidak jarang kita juga akan melibatkan cabang aritmatika, aljabar, bahkan 

analisis untuk membahas berbagai permasalahan yang ada di dalamnya. 

Sementara itu menurut Hiele (1999 : 311) berdasarkan penelitiannya 

menyimpulkan bahwa terdapat lima tahap perkembangan mental dalam memahami 

geometri atau yang dikenal dengan “Teori Van Hiele”. Teori tersebut meliputi 

visualisasi, analisis, deduksi informal, deduksi dan ketepatan. Tiap tingkatan 

menggambarkan proses pemikiran yang diterapkan dalam konteks geometri. Adapun 

lima tahapan geometri menurut Teori Van Hiele adalah sebagai berikut : 

a) tahap visualisasi tahapan pengenalan bentuk-bentuk dan nama geometri namun 

masih belum mengenali dan memahami sifat-sifatnya; 

b) tahap analisis adalah sudah mengetahui dan memahami sifat-sifat bangun, namun 

belum memahami keterkaitan hubungan antar bangun; 
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c) tahap deduksi informal adalah sudah dapat mengklasifikasikan, mengurutkan, dan

mengeneralisasikan bentuk-bentuk geometri berdasarkan sifat-sifat tertentu;

d) tahap deduksi adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum

menuju hal-hal yang bersifat khusus;

e) tahap ketepatan adalah ketika seseorang dapat memahami bahwa ketepatan dari

sesuatu yang mendasar itu penting, ia juga sudah dapat bekerja dalam sistem

geometri.

Tahapan teori tersebut yang menonjol adalah model hierarki lima tingkat dari 

cara-cara dalam pemahaman ide-ide ruang. Tiap tingkatan menggambarkan proses 

pemikiran yang diterapkan dalam konteks geometri. Tingkatan-tingkatan tersebut 

menjelaskan bagaimana proses berpikir dan jenis geometri yang dipikirkan, sehingga 

perbedaan yang signifikan dari satu level ke level berikutnya adalah objek –objek 

pikiran yang mampu dipikirkan secara geometris. 

Selain adanya tahap-tahap perkembangan mental anak dalam belajar, terdapat 

juga karakteristik dalam geometri. Clements dan Battista (2001 : 427) 

mengemukakan beberapa karakteristik Teori Van Hiele dalam geometri yaitu: 

a) berurutan, yaitu peserta didik harus melalui tahap-tahap belajar sesuai dengan

urutannya. Tahapan yang lebih rendah harus dipahami terlebih dahulu, agar tidak

menemukan kesulitan pada tahap selanjutnya;

b) kemajuan, yaitu keberhasilan dari tahap pertama ke tahapan selanjutnya tidak

hanya dipengaruhi oleh faktor usia, namun dapat dipengaruhi juga oleh materi

pembelajaran, metode pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang

digunakan; dan

c) objek yang kurang jelas akan menjadi objek yang jelas pada tahap berikutnya.
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Apabila peserta didik belum memahami konsep geometri pada tahap tertentu, 

maka peserta didik harus kembali diajarkan mengenai tahapan yang lebih rendah. 

Tanpa memahami tahap-tahap yang lebih rendah, maka peserta didik akan 

mengalami kesulitan dalam belajar geometri. Sebaliknya, apabila peserta didik telah 

memahami konsep geometri pada tahap tertentu, maka peserta didik harus dibimbing 

ke tahapan selanjutnya. 

Berdasarkan tahapan dan karakteristik Teori Van Hiele, maka teori tersebut 

dapat diterapkan dalam ranah SD. Perkembangan anak usia SD adalah tahap 

operasional konkret, maka untuk memahami konsep dalam matematika diperlukan 

pembelajaran melalui tahap yang sederhana atau objek konkret. Hal itu sejalan 

dengan karakteristik dan tahapan pembelajaran Teori Van Hiele yang menerapkan 

tahapan mulai tahapan yang mudah ke tahapan yang kompleks. 

Materi geometri dasar pada tingkat SD diantaranya adalah bangun datar. 

Bangun datar merupakan bangun yang rata dan memiliki panjang serta lebar. Sejalan 

dengan hal tersebut menurut Mathisfun (2014) bangun datar adalah bangun dua 

dimensi yang memiliki panjang serta lebar. Selain itu menurut Soenarjo (2008 : 226) 

bangun datar adalah bangun yang seluruh bagiannya terletak pada bidang 

(permukaan) datar, disebut juga bangun dua dimensi.  

Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang beraturan dan bagian dari 

geometri. Bangun datar juga merupakan bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh 

garis-garis lurus atau lengkung (Haryono, 2014 : 250). Berdasarkan pandangan 

tersebut, bangun datar adalah bangun yang rata, memiliki dua dimensi yaitu panjang 

dan lebar serta dibatasi oleh garis lurus atau lengkung yang disebut sisi. 
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Bangun datar merupakan sebuah bangun dua dimensi yang memiliki panjang 

dan lebar. Panjang dan lebar suatu bangun dapat digunakan untuk mengukur luas 

bangun. Menurut Mathisfun (2014) luas adalah sesuatu yang menyatakan besarnya 

daerah lengkungan (kurva) tertutup sederhana digabung dengan bagian di dalamnya. 

Berdasarkan hal itu, luas bangun datar dapat diartikan sebagai besarnya kurva 

tertutup sederhana pada bangun dua dimensi yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar 

tersebut. 

Jenis-jenis bangun datar diantaranya adalah persegi dan persegi panjang. 

Bangun tersebut memiliki ciri-ciri setiap sudutnya adalah 90 , memiliki 4 sisi dan 

memiliki 4 sudut. Perbedaan bangun tersebut terletak pada sisinya, persegi memiliki 

keempat sisi yang sama panjang, sedangkan pada persegi panjang kedua sisi yang 

berhadapan sejajar dan sama panjang.  

Menurut Heruman (2007 : 87) persegi memiliki empat sisi sama panjang, 

semua sudutnya siku-siku, dan memiliki empat sudut, sedangkan persegi panjang 

memiliki empat sisi, memiliki empat sudut 90 , semua sudutnya siku-siku, dan sisi 

yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Berdasarkan pandangan tersebut, persegi 

dan persegi panjang memiliki ciri-ciri yang sama, perbedaan hanya terletak pada 

panjang sisinya. Persegi memiliki keempat sisi yang sama panjang, namun persegi 

panjang, hanya pada sisi yang berhadapan yang memiliki panjang sama dan sejajar. 

Bangun datar dengan jumlah minimal dua bangun dapat disusun menjadi satu, 

sehingga dapat membentuk bangun baru yang dinamakan gabungan bangun datar. 

Gabungan bangun tersebut dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar yang menjadi bangun 

penyusunnya. Berdasarkan hal itu, maka daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun 

tersebut dinamakan luas bangun gabungan. 
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Salah satu faktor penting ketika akan menentukan luas bangun gabungan 

adalah ketepatan mencari ukuran dari setiap unsur bangun datar penyusunnya. 

Sebelum menghitung luas bangun gabungan sebaiknya dapat memahami terlebih 

dahulu rumus masing-masing bangun datar. Menurut Gunanto (2016 : 98) luas 

gabungan bangun datar dapat diselesaikan dengan cara : 

a. membagi bangun datar menjadi bangun-bangun yang mudah dihitung luasnya 

dengan menggambarkan garis bantu ; 

b. menentukan bangun yang menjadi unsur penyusunnya ; 

c. menghitung luas setiap bangun ; dan 

d. menjumlahkan luas bangun-bangun tersebut. 

Berdasarkan paparan di atas, gabungan bangun datar merupakan dua bangun 

datar yang tersusun menjadi satu. Bangun tersebut memiliki sisi-sisi pembatas yang 

dinamakan luas daerah bangun gabungan. Luas tersebut dapat diselesaikan denagn 

beberapa tahapan, diantaranya dengan membagi bangun dengan menggambar garis 

bantu, menentukan bangun penyusun, menghitung luas setiap bangun, dan 

menjumlahkan bangun tersebut. 

M. Evaluasi Pembelajaran 

Menentukan tercapai tidaknya tujuan pembelajaran perlu dilakukan usaha atau 

tindakan penilaian atau evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan yang dirancang untuk 

mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan 

membandingkan hasilnya dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. 

Menurut Fathurrohman dan Sutikno (2011 : 77) evaluasi pada dasarnya memberikan 

pertimbangan atau harga atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan tersebut 
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dinyatakan dalam rumusan tingkah laku yang diharapkan dimiliki peserta didik 

setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya. 

Keberhasilan pendidik memberikan materi dan keberhasilan peserta didik 

dalam menyerap materi yang disajikan dapat diperoleh informasinya melalui 

evaluasi. Evaluasi yang baik harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan oleh pendidik dan kemudian benar-benar diusahakan pencapaiannya oleh 

pendidik dan peserta didik. Pendidik harus bertanggung jawab atas penyempurnaan 

pendidikannya, ia harus mengevaluasi agar mengetahui perubahan yang seharusnya 

dilakukan. 

Menurut Arikunto (2009 : 64) evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data 

untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran sudah tercapai. Menurut Uno dan 

Koni (2012 : 3) evaluasi adalah proses pemberian makna atau ketetapan kualitas 

hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut 

dengan kriteria tertentu. Kriteria dijadikan sebagai pembanding dari proses 

pengukuran, kriteria dapat berupa proses atau kemampuan rata-rata yang dijadikan 

sebagai patokan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, evaluasi merupakan suatu kegiatan yang 

dirancang untuk mengetahui tercapainya tujuan dari pembelajaran. Evaluasi juga 

merupakan komponen penting dalam pembelajaran, karena dengan evaluasi seorang 

pendidik dapat mengetahui pembelajaran yang dilakukan sudah mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses tersebut juga digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh peserta didik dapat menguasai materi yang telah diajarkan. 
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N. Hasil Belajar 

Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh kemampuan 

sesuai dengan tujuan khusus yang direncanakan (Sanjaya, 2010 : 163).  Menurut 

Dimyati dan Mujiono (2006 : 3) hasil belajar yang dicapai oleh siswa sangat erat 

kaitanya dengan rumusan tujuan instruksional yang direncanakan guru sebelumnya 

yang dikelompokan dalam tiga kategori, yaitu domain kognitif, afektif dan 

psikomotor. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari enam aspek, yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni : 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah 

psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan 

bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik, yakni gerakan reflek, keterampilan 

gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan dan ketepatan, gerakan 

keterampilan kompleks, gerakan ekspresif dan interpretatif.  

Setiap manusia mengalami proses belajar, dimana proses belajar itu bertujuan 

untuk terjadinya suatu perubahan, perubahan bisa saja dalam segi keterampilan, 

sikap, kebiasaan atau yang lainnya. Sesuai dengan penjelasan yang ada di atas, hasil 

belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri seseorang sebagai hasil dari proses 

belajar, yang dicapai dalam pengetahuan dan pengalaman terhadap ilmu yang 

dipelajarinya. Perubahan salah satu atau ketiga domain yang disebabkan oleh proses 

belajar dinamakan hasil belajar. Hasil belajar dapat dilihat dari ada tidaknya 

perubahan ketiga domain tersebut yang dialami siswa setelah menjalani proses 

belajar mengajar. 
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O. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmawati (2014) “Penerapan Pendekatan Pendidikan Matematika 

Realistik (PMR) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Pada Materi 

Bangun Datar Siswa Kelas V SDN 2 Payaman”. Hasil penelitian menunjukkan 

pendekatan matematika realistik dapat meningkatkan aktivitas belajar dan hasil 

belajar siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2014) “Penerapan Pendekatan 

Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia (PMRI) Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika Siswa Pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

(SPLDV) Kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 3 Jetis Ponorogo Tahun Pelajaran 

2013/2014”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan PMRI 

dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII A SMP 

Muhammadiyah 3 Jetis Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Fauziah (2015) “Analisis Penerapan 

Pembelajaran Berbasis Pendidikan Matematika Realistik Indonesia di SD/MI Kota 

Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan  skor  skala  diferensial  

semantik  pada  SDPN  Sabang,  SDPN Setiabudi, dan MIN Cicendo berturut-turut 

berada pada kriteria baik dan memenuhi karakteristik dalam pendekatan PMRI. 

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2016) “Implementasi Pendidikan 

Matematika Realistik di Kelas IIIB SD Negeri Tamanan, Kauman, Banguntapan, 

Bantul”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi PMR di kelas 

IIIB sudah sesuai dengan karakteristik PMR, namun masih ada hambatan yang 

ditemui guru ketika pelaksanaan pembelajaran dengan PMR yaitu keterbatasan 
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dalam membuat media, kesulitan siswa dalam mengungkapkan gagasan dan 

keterbatasan alokasi waktu. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan adalah kajian 

mengenai pendekatan pembelajaran matematika realistik. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada subjek dan objek penelitiannya. Peneliti sebelumnya menggunakan 

subjek siswa kelas V SD, siswa kelas VIII SMP, siswa kelas III SD, dan di 3 SD se-

Kota Bandung, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan subjek adalah siswa 

kelas IV SD. Perbedaan yang lain terletak pada objek yaitu bidang kajian. Penelitian 

sebelumnya mengkaji mengenai materi bangun datar secara umum dan Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV), sedangkan pada penelitian ini mengkaji 

mengenai materi luas bangun datar. 

P. Kerangka Pikir 

Pembelajaran matematika pada materi ini menggunakan pendekatan 

pembelajaran realistik. Penelitian ini ingin mengetahui keterlaksanaan dan hasil 

belajar peserta didik pada pembelajaran luas bangun datar pada pembelajaran 

matematika di sekolah dasar. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan pembelajaran realistik dilakukan setelah menyusun perencanaan 

pembelajaran yang tertuang dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Setelah pelaksanaan pembelajaran langkah selanjutnya yaitu evaluasi 

pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tercapai tidaknya 

tujuan pembelajaran. Selain itu tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat 

penguasaan peserta didik terhadap materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh 

guru. Aspek yang diteliti berkaitan dengan evaluasi yaitu hasil belajar peserta didik 
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dengan menggunakan pendekatan pembelajaran tersebut. Berdasarkan penjabaran di 

atas dapat diringkas dalam sebuah kerangka pikir seperti dibawah ini: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Hasil yang Diharapkan 

1. Pembelajaran realistik dapat diterapkan dengan baik 

2. Respon peserta didik aktif 

3. Hasil belajar menjadi lebih baik. 

Langkah-langkah pembelajaran realistik 

1. Guru memberikan masalah kontekstual 

2. Guru membimbing peserta didik jika mengalami kesulitan 

3. Peserta didik menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri 

4. Peserta didik mendiskusikan jawaban penyelesaian masalah 

Fakta 

Rendahnya hasil belajar peserta didik 

pada mata pelajaran matematika, 

khususnya materi luas bangun datar. 

 

 

Kondisi Saat Ini 

1. Kurangnya minat peserta didik dalam belajar 

matematika 

2. Peserta didik kurang terlibat dalam pembelajaran 

3. Materi disampaikan dengan pembelajaran 

konvensional 

4. Peserta didik ramai ketika guru menjelaskan. 

 

Kondisi Ideal 

1. Peserta didik menjadi lebih aktif 

2. Peserta didik dapat terlibat langsung dalam 

pembelajaran 

3. Peserta didik dapat memahami materi luas 

bangun datar. 

 

Alternatif Penyelesaian 

Penerapan pendekatan pembelajaran realistik melalui 

kegiatan pembelajaran di kelas. 

 

Instrumen Metode 

Penerapan pendekatan pembelajaran realistik melalui metode ceramah dan 

diskusi dengan menggunakan instrumen tes dan lembar observasi kegiatan 

peserta didik. 

 




