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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

Kajian teori pada penelitian ini akan membahas tentang hakikat, cakupan, 

teknik & bentuk, dan langkah-langkah mengembangkan isntrumen penilaian yang 

baik. Serta pengertian, karakteristik, dan prinsip RME mata pelajaran matematika 

yang meliputi pembelajaran matematika di sekolah dasar beserta kompetensi inti 

dan kompetensi dasarnya.  

1. Instrumen Penilaian 

Kualitas hasil belajar siswa dapat dilihat dari instrumen penilaian yang 

digunakan. Instrumen memiliki arti alat yang digunakan untuk mengerjakan 

sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/instrumen, 2 januari 2018).  Sedangkan 

penilaian adalah proses memberikan nilai kepada suatu objek dengan 

menggunakan kriteria tertentu (Arifin, 2015: 4). Jadi dapat disimpulkan instrumen 

penilaian adalah alat digunakan untuk memberikan nilai dengan menggunakan 

kriteria tertentu. Instrumen penilaian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

instrumen penilaian yang dapat mengukur hasil belajar siswa. 

Belajar merupakan suatu proses dimana seorang pembelajar (peserta didik) 

mengalami perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman (proses belajar 

mengajar) dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. Hasil belajar dapat diketahui dengan suatu 
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tindakan atau kegiatan yang dinamakan pengukuran, penilaian dan evaluasi. Hal 

tersebut sejalan dengan pernyataan Soesanto (2016:1), yakni salah satu upaya  

yang dapat meningkatkan kualitas proses, dan hasil belajar adalah sistem 

penilaian. Berikut merupakan penjelasan dari pengukuran, penilaian dan evaluasi. 

a. Pengukuran 

Pengukuran merupakan suatu kegiatan memberikan angka (kuantitas) 

terhadap sesuatu. Pengukuran adalah suatu proses atau kegiatan untuk 

menentukan kuantitas sesuatu (Arifin, 2015:4). Kuantitas sesuatu yang dimaksud 

dalam dunia pendidikan  bisa peserta didik, guru, sekolah, dan sebagainya 

menyesuaikan apa yang hendak diukur. Untuk  melakukan sebuah pengukuran 

maka diperlukan alat ukur baik itu menggunakan teknik tes maupun non-tes. 

Sedangkan Arikunto (1988:3) mengatakan bahwa pengukuran merupakan 

kegiatan membandingkan sesuatu dengan satu ukuran yang bersifat kuantitatif. 

Setelah mendapatkan angka maka langkah selanjutnya adalah penilaian. 

b. Penilaian 

Penilaian merupakan suatu proses atau kegiatan yang sitematis dan 

berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil 

belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan 

kriteria dan pertimbangan tertentu (Arifin, 2015:4). Sejalan dengan pendapat 

tersebut Sudjana (2011:3) mengartikan penilaian sebagai proses memberikan atau 

menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan kriteria tertentu yang telah 

ditetapkan. Kriteria atau pertimbangan penilaian dibutuhkan agar dapat 

membandingkan antara objek yang sesungguhnya dengan kriteria yang yang 

ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah proses kegiatan dalam 
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memberikan nilai terhadap suatu objek dengan menggunakan kriteria tertentu. 

Setelah melakukan penilaian maka langkah selanjutnya adalah evaluasi. 

c.  Evaluasi 

Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis, dan berkelanjutan untuk 

menentukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan, dan 

kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan (Arifin 2015:5). Perbedaan 

antara penilaian, dan evaluasi terletak pada ruang lingkupnya. Hal ini sejalan 

dengan pernyataan Arifin (2015:7) yang menyatakan bahwa keduanya memiliki 

pengertian menilai sesuatu tetapi ruanglingkupnya berbeda. Ruang lingkup 

penilaian lebih sempit dan hanya terbatas pada satu aspek saja, seperti hasil 

belajar peserta didik. Sedangkan ruang lingkup evaluasi mencakup semua 

komponen dalam suatu sistem (sistem pendidikan, sistem kurikulum, sistem 

pembelajaran). 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk mengukur hasil belajar 

siswa yang dilengkapi dengan kriteria-kriteria tertentu. Sebuah alat penilaian 

dimulai dari proses pengukuran, penilaian dan evaluasi. Ketiga komponen 

tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Instrumen penilaian setiap ranah 

tentu berbeda maka dari itu perlu untuk mengetahui hakikat dari setiap ranah 

penilaian yang akan dibuat. 

2. Hakikat Penilaian Pengetahuan dan Keterampilan 

Langkah awal menyusun instrumen penilaian adalah terlebih dahulu 

mengetahui ranah yang akan disusun instrumennya. Menurut Permendiknas No 23 
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(2016:3) tentang ruang lingkup penilaian hasil belajar peserta didik pada 

pendidikan dasar, dan menengah, menuliskan bahwa penilaian terdiri atas tiga 

aspek, termasuk pengetahuan dan keterampilan.  

a. Penilaian Pengetahuan 

Ranah pengetahuan atau kognitif merupakan hal yang berkaitan dengan hasil 

belajar intelektual. Ranah pengetahuan menurut Sudjana (2011:22) memiliki 

enam tingkatan yaitu, (1)pengetahuan merupakan jenjang kemampuan yang 

menuntut peserta didik untuk dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, 

prinsip, fakta atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya; (2) 

pemahaman merupakan jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk 

memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan guru dan 

dapat memanfaatkannya tanpa harus menghubungaknnya dengan hal-hal lain; (3) 

penerapan merupakan jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk 

menggunakan ide-ide umum, tata cara, ataupun metode, prinsip, dan teori-teori 

dalam situasi baru dan konkret; (4) analisis merupakan jenjang kemampuan yang 

menuntut peserta didik untuk menguraikan situasi atau keadaan tertentu ke dalam 

unsur-unsur atau komponen pembektuknya; (5) sintesis merupakan jenjang 

kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menghasilkan sesuatu yang baru 

dengan cara mengabungkan berbagai faktor; (6) evaluasi merupakan jenjang 

kemampuan yang menuntut peserta didik untuk mengevaluasi suatu situasi, 

keadaan, pernyataan atau konsep berdasarkan kriteria tertentu. 

Hal ini sejalan dengan pernyataan Arikunto (2013:133), yang membagi 

ranah kognitif menjadi enam tingkatan yaitu mengenal (recognition), pemahaman 

(comprehension), penerapan atau aplikasi (aplication), analisis (analysis), sintesis 



16 
 

 

(synthesis), dan evaluasi (evaluation). Berdasarkan teori diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa penilaian ranah pengetahuan dimulai dari yang paling 

sederhana yaitu pengenalan dan diakhiri dengan evaluasi. 

b. Penilaian Keterampilan 

Penilaian pengetahuan sejalan dengan penilaian keterampilan. Menurut 

Arikunto (2013:135) ketrampilan merupakan kemampuan peserta didik yang 

berkaitan dengan gerakan tubuh atau bagian lainnya. Gerak yang dimaksud dalam 

adalah dimulai dari gerak yang paling sederhana yaitu keterampilan (skills), dan 

kemampuan (abielities). Sedangkan Sudjana (2011:31) membagi keterampilan 

kedalam enam tingkatan yaitu, (1) gerakan refleks, yaitu ketrampilan yang 

dilakukan secara tidak sadar; (2) Keterampilan pada gerakan dasar; (3) 

kemampuan perseptual, yaitu dapat membedakan visual, auditif, dan lain-lain; (4) 

kemampuan pada bidang fisik, yaitu kekuatan, keharmonisan dan ketepatan; (5) 

gerakan-gerakan skill, yaitu keterampilan sederhana hingga keterampilan 

kompleks; (6) kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-decursive 

seperti gerakan ekspresif dan interpretatif. 

Setiap ranah penilaian memiliki pengertian, tingkatan serta klarifikasinya 

masing-masing. Penilaian pengetahuan merupakan penilaian yang berkaitan 

dengan intelektual seseorang. Penilaian pengetahuan dibagi menjadi enam 

tingkatan yang dimulai dari yang paling sederhana menuju yang kompleks. Begitu 

pula dengan ranah keterampilan. Ranah keterampilan merupakan penialaian yang 

berkaitan atau berhubungan dengan gerakan manusia. Penilaian keterampilan juga 

dapat dibagi menjadi enam tingkatan berbeda. Penilaian keterampilan, dan 

pengetahuan memang memiliki hakikat yang berbeda, tetapi cakupan dalam 
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penilaian pengetahuan dan keterampilan sama-sama dibatasi oleh komptensi inti, 

dan kompetensi dasar. 

3. Cakupan Penilaian Pengetahuan dan Keterampilan 

Ranah penilaian memiliki cakupannya masing-masing, termasuk 

pengetahuan, dan keterampilan. Cakupan penilaian sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan terdapat pada Permendiknas no 24 tahun 2016. Permendiknas no 24 

(2016:4) membagi kompetensi inti kedalam 4 kompetensi, diantaranya  

pengetahuan dan keterampilan. 

Cakupan penilaian pengetahuan, dan keterampilan dapat dilihat melalui 

rumusan kompetensi. Ranah pengetahuan, dan keterampilan rumusan kompetensi 

terdiri atas dua, yaitu kompetensi inti, dan kompetensi dasar pada setiap mata 

pelajaran. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar 

kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat 

kelas. Sedangkan kompetensi dasar adalah kemampuan dan materi pembelajaran 

minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada 

masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa cakupan 

ranah penilaian kognitif biasa disingkat dengan KI-3 (Kompetensi Inti - 3) hal ini 

dikarenakan pengetahuan memiliki urutan ketiga setelah sikap spiritual, dan sikap 

sosial. Sedangkan ranah keterampilan memiliki urutan terakhir dan disingkat 

menjadi KI-4. Dalam ranah pengetahuan dan keterampilan cakupan penilaiannya 

dibatasi oleh Kompetensi Inti, dan Kompetensi Dasar yang telah ditetapkan. 

Kompetensi inti akan diuraikan menjadi beberapa kompetensi dasar, dan 
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kompetensi dasar akan diuraikan menjadi beberapa indikator sesuai dengan 

kebutuhan pembelajaran. Setelah mengetahui indikator apa yang akan dicapai 

maka langkah selanjutnya adalah menetapkan teknik, dan bentuk instrumen yang 

tepat dalam setiap ranahnya agar indikator yang telah ditetapkan tercapai. 

4.  Teknik dan Bentuk Instrumen Penilaian 

Penilaian memiliki teknik dan bentuk intrumen yang berbeda-beda di setiap 

ranahnya. Teknik, dan bentuk instrumen penilaian sesuai dengan UU No 23 tahun 

2016 ayat 4 pasal 1 pasal 2 terkait mekanisme penilaian menjelaskan bahwa 

penilaian yang dilakukan oleh pendidik meliputi 3 aspek, diantaranya ranah 

pengetahuan dengan tes tulis, tes lisan, dan tes perbuatan dan keterampilan 

dengan praktik, produk, proyek, dan portofolio. 

a. Pengetahuan 

Teknik dan bentuk instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur ranah 

pengetahuan adalah jenis tes. Tes Merupakan suatu teknik atau cara dalam 

kegiatan pengukuran yang berisikan berbagai pertanyaan, pernyataan atau 

serangkaian tugas yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek 

perilaku peserta didik (Arifin, 2014:118). Jika melihat dari sudut pandang peserta 

didik tes dapat dibagi menjadi 3, yaitu tes tulis, tes lisan, dan tes perbuatan. 

1) Tes tulis 

Tes tertulis (paper and pencil test) merupakan test yang menuntut jawaban 

peserta didik dalam bentuk tulisan atau tertulis. Berdasarkan bentuknya, tes tulis 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk uraian dan bentuk objektif (Arifin, 

2014:124). Tes uraian merupakan tes yang menuntut peserta didik untuk 

menjawab pertanyaan dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, 
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membandingkan, memberi alasan, dan lain-lain (Sudjana: 2011:35).  Sedangkan 

tes objektif (tes dikotomi) merupakan tes yang menuntut peserta didik untuk 

memilih satu jawaban benar dari jawaban yang telah disediakan. 

Terdapat 3 jenis uraian menurut Sudjana (2011:37), yaitu uraian bebas, uraian 

terbatas, dan uraian terstruktur. Sedangkan menurut Arifin (2014:125), uraian 

terdiri atas 2 jenis, yaitu uraian terbatas dan uraian bebas. Uraian bebas 

merupakan soal yang menuntut peserta didik untuk menjawab soal yang diberikan 

dengan cara dan pendapatnya sendiri. Sedangkan uraian terbatas merupakan 

kebalikan dari uraian bebas yaitu soal yang menuntut peserta didik untuk 

menjawab soal dengan batasan-batasan tertentu. 

2) Tes Lisan 

Salah satu jenis tes yang dapat digunakan dalam mengukur pengetahuan 

siswa adalah tes lisan. Tes lisan merupakan tes yang menuntut jawaban dari 

peserta didik dalam bentuk lisan dimana peserta didik akan mengucapkan jawaban 

dengan kata-kata sendiri yang disesuaikan dengan pertanyaan atau perintah yang 

telah diberikan (Arifin, 2014:148). Jadi dapat disimpulkan tes lisan merupakan tes 

yang mengandalkan indera pengucapan dan pendengaran. 

3) Tes Perbuatan 

Ranah pengetahuan dapat diukur melalui tes perbuatan. Tes perbuatan 

merupakan tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, 

tindakan, atau perbuatan. Peserta didik akan bertindak sesuai dengan perintah 

yang diberikan atau ditanyakan (Arifin, 2014:150). Jadi dapat disimpulkan bahwa 
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tes perbuatan adalah tes yang berfokus pada hasil gerak dari peserta didik sesuai 

dengan yang diperintahkan. 

b. Keterampilan  

Pada ranah keterampilan menggunakan teknik dan bentuk yang berbeda 

dengan ranah pengetahuan. Teknik dan bentuk instrumen yang digunakan dalam 

ranah keterampilan menurut Arikunto (2011: 244-254)  yaitu, (1) penilaian 

praktik tau unjuk kerja merupakan sebuah teknik yang menuntut peserta didik 

dalam melakukan sesuatu. Penilaian praktik tidak hanya terdapat pada mata 

pelajaran yang jelas-jelas membutuhkan penampilan seperti PJOK dan seni tari, 

tetapi dalam setiap mata pelajaran yang bagian dari pencapaian indikatornya 

memerlukan unjuk kerja suatu kegiatan; (2) penilaian produk merupakan 

penilaian terhadap hasil dan proses pembuatan dan kualitas suatu produk; (3) 

penilaian proyek merupakan sebuah kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang 

harus diselesaikan pada waktu tertentu; (4) portofolio merupakan semua benda 

yang berbentuk bukti fisik sebagai sesuatu yang menunjukkan hasil kinerja 

peserta didik. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa teknik dan 

bentuk instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur ranah pengetahuan 

dan keterampilan berbeda. Pada ranah pengetahuan teknik yang digunakan lebih 

kompleks dibandingkan ranah keterampilan. Teknik yang digunakan pada ranah 

keterampilan adalah jenis tes, yaitu tes tulis, tes lisan atau tes perbuatan. Dimana 

tes tulis dapat diuraikan lagi menjadi tes uraian dan tes objektif. Pada penelitian 

ini bentuk teknik yang dikembangkan adalah tes tulis dengan bentuk tes uraian 

yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu mudah, sedang dan susah. Sedangkan pada 
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ranah keterampilan teknik yang digunakan adalah observasi proses (unjuk kerja) 

dan hasil kerja (produk). Bentuk keterampilan tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes perbuatan dengan bentuk unjuk kerja yaitu menggambar 

dan menyelesaikan masalah. Setelah menentukan teknik dan bentuk instrumen 

yang digunakan, maka diperlukan langkah-langkah yang sistematis untuk 

mengembangkan instrumen penilaian.  

5. Langkah-Langkah Pengembangan Instrumen Penilaian 

Instrumen penilaian yang baik memiliki aspek-aspek yang harus dipenuh. 

Adapaun langkah-langkah yang harus diikuti dalam mengembangkan instrumen 

penilaian pengetahuan dan keterampilan adalah sebagai berikut.  

a. Pengetahuan 

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun soal uraian 

menurut Sudjana (2011:39) adalah terdiri dari 5 yakni,  isi, bahasa, teknik 

penyajian soal, dan jawaban. Pertama, dalam segi isi pembuat soal seharusnya 

memperhatikan abilitas yang hendak diukur sejalan dengan materi esensial yang 

akan disampaikan dengan menggunkan sintaks pertanyaan yang mudah menuju 

pertanyaan yang lebih sulit. Kedua, bahasa yang digunakan sebaiknya adalah 

bahasa yang baik dan benar agar dapat dipahami dengan mudah. Ketiga, soal yang 

diberikan sebaiknya tidak mengulang-ulang pertanyaan terhadap materi yang 

sama dan memperhitungkan waktu yang kana digunakan. Keempat, soal-soal 

yang diberikan sebaiknya telah memiliki jawaban yang diharapkan beserta skor 

maksimalnya. Hal ini sejalan seperti yang diungkapkan Arifin, (2014:131) yang 

mneyatakan bahwa dalam menyusun kriteria yang baik harus memenuhi kriteria 

berupa materi yang digunakan merupakan materi yang tidak cocok di ukur dengan 
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bentuk objektif; memiliki pentunjuk dan rumusan yang jelas; tidak memberikan 

siswa kesempatan untuk memilih soal. 

Selain menyusun soal, dalam pembuatan instrumen juga diperlukan 

sebuah pedoman skor. Menurut Arifin (2014:126), cara menyusun pedoman skor 

BUO terdiri dari 4 langkah yaitu, (1) jelas menulis kata kunci; (2)memeberikan 

skor satu pada jawaban benar dan skor nol pada jawaban yang salah; (3) 

memperinci soal dan jawaban dan; (4)  menjumlah skor dari setiap kata kunci. 

Menyusun instrumen penilaian pada ranah pengetahuan membutuhkan beberapa 

hal yang harus diperhatikan dalam segi konten. Selain itu dalam menyusun soal 

juga dibutuhkan pedoman skor yang tepat dan sesuai. 

b. Keterampilan  

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun instrumen 

penilaian unjuk kerja menurut Mulyadi (2010:92) adalah (1) mengidentifikasi 

langkah-langkah penting yang diperlukan; (2) menuliskan perilaku kempampuan 

spesifik yang penting yang digunakan untuk menyelesaikan tugas dan 

menghasilkan hasil akhir yang terbaik; (3) merumuskan kriteria kemampuan yang 

akan diukur; (4) mendefinisikan dengan jelas kriteria kemampuan yang akan 

diukur; (5) mengurutkan kriteria yang akan diukur. 

Sedangkan untuk menyusun pedoman skornya menggunkaan skala likert. 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut menurut Arifin (2014:160) 

yaitu: 

(1) memilih variabel yang efektif; (2) membuat beberapa 
pertanyaan tentang variabel efektif yang akan diukur; (3) 
mengklasifikasikan pertanyaan positif dan negatif; (4) menentukan 
jumlah gradual dan frase angka yang dapat menjadi alternatif 
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pilihan; (5) menyusun pertanyaan dan pilihan jawaban menjadi 
sebuah alat penilaian; (6) melakukan ujicoba; (7) membuang butir-
butir pernyataan yang kurang baik; (8) melaksanakan penilaian. 

 
Bedasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa instrumen 

penilaian disusun berdasarkan kriteria-kriteria khusus yang harus diperhatikan. 

Termasuk pada ranah pengetahuan dan keterampilan. Dalam ranah pengetahuan, 

aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalan menyusun intrumen penilaian ranah 

kognitif bentuk soal uraian adalah pada segi isi, bahasa, teknik penyajian soal, dan 

jawaban. Hal ini bertujuan untuk dapat menilai hasil belajar peserta ddik degan 

maksimal sesuai dengan apa yang hendak diukur. Begitupula dengan ranah 

keterampilan. Setiap soal yang telah dibuat tentu memilki kunci dan cara menilai 

tersendiri.  

Seorang penilai yang baik tidak hanya mempersiapkan soal-soal yang baik 

tanpa pedoman skor yang baik pula. Penilai yang baik (guru) juga diupayakan 

untuk selalu menyusun instrumen penilaian yang sesuai dengan karakteristik 

sekolah dasar, salah satunya dengan menggunakan berbagai pendekatan yang ada 

yang dirasa cocok untuk dikembangkan misalnya Realistic Mtahematic 

Education. 

6.  Realistic Mathematic Education (RME) 

Pembelajaran memiliki berbagai pendekatan-pendekatan yang dapat 

dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran itu sendiri. Dalam 

pembelajaran matematika terdapat pendekatan yang bernama Realistic 

Mathematic Education. 
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a. Pengertian RME

Realistic Mathematic Ecucation (RME) adalah sebuah pendekatan belajar

matematika yang berdasarkan pada kegiatan manusia. Pendekatan ini 

dikembangkan mulai tahun 1971 oleh ahli matematika di Belanda yaitu Hans 

Freuendental. Hal ini sejalan dengan pernyataan Widyastuti, dkk.,  (2014:4) yang 

menyatakan bahwa  Realistic mathematic education atau yang biasa disingkat 

RME merupakan sebuah pendekatan dalam pembelajaran matematika yang 

mengaitkan kehidupan nyata dan kegiatan sehari-hari siswa.   

Pendekatan ini pembelajaran matematika bukan lagi siswa yang menerima 

informasi dari guru. Tetapi pembelajaran matematika adalah dimana siswa 

menemukan sendiri ide, konsep melalui masalah-masalah dalam dunia nyata. Ciri 

utama dari pembelajaran RME adalah siswa diberikan kesempatan untuk 

menemukan kembali konsep dengan bantuan pembimbing orang dewasa 

(Fuadiah, dkk., 2009:4). 

Menurut Aisyah (2007:7) dunia nyata adalah segala sesuatu yang berada di 

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

pelajaran lain atau dengan kata lain titik awal pembelajaran matematika adalah 

dunia nyata. Sehingga dalam pendekatan ini terdapat istilah matematisasi yaitu 

proses mematikakan dunia nyata. Treffers (dalam Aisyah:7) membagi 

matematisasi kedalam dua macam, yaitu horizontal dan vertikal. Matematisasi 

horizontal merupakan proses penyelesaian soal-soal kontekstual dari dunia nyata 

dengan cara, bahasa, dan simbol sendiri. Sedangkan matematisasi vertikal adalah 

proses penyelesaian soal kontektual dengan formalisasi konsep matematika 

(sesuai prosedur).  
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Aisyah (2007:7) menambahkan bahwa secara prinsip RME merupakan 

gabungan dari pendekatan kontruktivisme dan kontekstual.  Pendekatan 

kontruktivisme dapat membantu siswa mengkontruksikan pengetahuan meereka 

melalui permasalahan-permaslahan dunia nyata. Pendekatan kontruktuvisme 

merupakan pendekatan belajar dari JJ. Piaget. Menurut teori ini manusia memiliki 

struktur kognitif berupa skemata (kotak-kotak informasi) yang berbeda satu sama 

lain. Pengalaman yang terjadi pada siswa kemudian terhubung dalam skemata 

tersebut. Struktur kognitifnya berkembang melaui dua cara, yaitu asimilasi dan 

akomodasi. Asimilasi adalah proses memasukkan pengalaman baru secara 

langsung ke dalam kotak informasi yang telah ada. Sedangkan akomodasi adalah 

sebaliknya, yaitu memasukkan informasi secara tidak langsung ke kotak informasi 

yang telah ada. 

 Sedangkan pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang 

mendasarkan pada keyakinan bahwa seseorang akan tertarik dalam mempelajari 

sesuatu apabila melihat makna dari apa yang dipelajarinya. Makna tersebut 

muncul dari hubungan antara isi dan konteksnya. Konteks diartikan sebagai 

situasi atau keadaan yang memberikan makna kepada suatu objek. 

b. Prinsip-Prinsip Dasar RME 

Pendekatan RME memiliki beberapa prinsip. Soedjadi (2007:4)  

mengungkapkan bahwa RME memiliki tiga prinsip dasar yaitu (1) guided Re-

Invention dan Progressive Mathematization;  (2) matematisasi; (3) fenomologi 

didaktik dan; (4) membangun model sendiri.  
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Guided Re-Invention merupakan proses penemuan kembali. Siswa 

diberikan kesempatan untuk menemukan kembali ide-ide dan konsep matematika 

yang dipelajarinya. Pembelajaran dimulai dengan masalah kontekstual walaupun 

hanya dengan membayangkan. Selanjutnya siswa diharapkan dapat menemukan 

kembali sifat dan definisi dari materi matematika tersebut, bila membutuhkan 

bimbingan maka guru akan membimbing. Pengetahuan tidak ditransfer kepada 

seseorang kepada orang lain tanpa aktivitas yang dilakukan sendiri oleh 

pembelajar. Sedangkan Progressive Mathematization merupakan upaya untuk 

mengarahkan kepada pemikiran matematika. Proses mematikakan ini terdiri dari 2 

langkah, yaitu horizontal dan vertikal. 

Didactical Phenomenology (fenomenologi didaktik) prinsip ini 

menekankan pada pembelajaran yang bersifat mendidik dan menekankan 

pentingnya masalah kontekstual dalam memperkenalkan matematika kepada 

siswa. Masalah kontekstual dipilih bedasarkan aspek kecocokan aplikasi dan 

aspek kecocokan proses. Prinsip terakhir adalah self developed (membangun 

sendiri model) prinsip ini menunjukkan bahwa adanyaya fungsi “jembatan” yaitu 

model  yang menghubungkan pengetahuan konkrit menuju pengetahuan yang 

logis. 

c. Karakteristik RME 

Sebuah pembelajaran matematika dapat dikatakan menggunakan 

pendekatan RME apabila telah memenuhi karakteristik RME. Menurut Aisyah 

(2007:7) terdapat 5 karakteristik RME, yaitu (1) cara belajar siswa aktif; (2) 

pembelajaran berpusat pada siswa; (3) disecoversy learning; (4) kontekstual dan; 

(5) kontruktivisme. Hal ini sejalan dengan pernyataan Soedjadi (2007:5) yang 
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mengungkapkan bahwa  RME memiliki lima karakteristik, (1) kontekstual; (2) 

pembelajar dimulai dari yang abstrak menuju konkret; (3) menemukan kembali; 

(6) intekaktivitas; (7) intertwinning. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap 

pendekatan pembelajaran memiliki ciri khas, karakteristik, dan prinsipnya 

masing-masing. Hal tersebut yang menjadikan keunikan bagi setiap pendekatan 

pembelajaran. Dengan ciri khas pembelajaran berawal dari masalah sehari-hari, 

pendekatan ini telah berhasil mematahkan stigma masyarakat terkait matematika. 

Selain itu pendekatan ini juga menggabungkan dua pendekatan yang telah ada, 

yaitu pendekatan kontruktivisme dan kontekstual. Pendekatan RME juga 

menekankan mata pelajaran matematika itu bukan sesuatu hal yang 

menyeramkan, bahkan mata pelajaran matematika dekat dengan kehidupan 

manusia.  

7.  Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik mulai dikenal di Indonesia dengan sebutan 

Kurikulum 2013 (K13) pada awal tahun 2015. Pembelajaran tematik memiliki 

pengertian model pembelajaran terpadu yang dilakukan pada jenjang taman 

kanak-kanak (TK) atau Sekolah Dasar (SD) yang didasarkan pada tema-tema 

tertentu (Prastowo 2013:122). Sedangkan menurut Majid ( 2014: 80) 

pembelajaran tematik adalah salah satu model pembelajaran yang merupakan 

suatu suatu sistem pembelajaran yang meumngkinkan siswa untuk menggali, 

menemukan konsep dan prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan 

otentik.  
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Selanjutnya  Prastowo ( 2013:130) mengungkapkan bahwa pembelajaran 

tematik terdiri tema yang berisikan beberapa disiplin ilmu. Adapun cara yang 

dapat dilakukan dalam mengintegrasikan tema adalah sebagai berikut.  

a.  Integrasi Satu Disiplin Ilmu 

Model pembelajaran ini merupakan model yang terdiri dari satu disiplin 

ilmu. Misalnya di bidang IPA yang memautkan mata pelajaran biologi dan fisika 

ke dalam satu tema. Hal tersebut dilakukan karena mata pelajaran biologi dan 

fisika memiliki relevansi. 

b.  Beberapa Disiplin Ilmu 

Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang memautkan 

beberapa disiplin ilmu ke dalam satu tema. Misalnya tema ekosistem yang dapat 

dipautkan dengan mata pelajaran IPS dan IPA karena memiliki relevansi. 

c.  Satu dan Beberapa Disiplin Ilmu 

Model ini merupakan model yang paling kompleks. Dalam model ini 

memautkan antara satu dan beberapa disiplin ilmu yang berbeda. Misalnya tema 

Diriku yang menggabungkan anatara matapelajaran Matematika, IPA dan IPS. 

Pada tahun ajaran 2016/2017 melalui keputusan Direktorat Pembinaan 

Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah bersama Pusat 

Kurikulum Balitbang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan 

untuk memisahkan mata pelajaran  matematika dan PJOK dari buku tematik 

terpadu. Adapun alasan yang tertulis dalam Panduan Pembelajaran Matematika 

dan PJOK (2016:2) didasarkan pada 3 alasan sebagai berikut: (a) matematika 
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memiliki karakteristik objek kajian dan metode yang berbeda dengan mata 

pelajaran lain; (b) kebermaknaan pembelajaran matematika di SD/MI salah 

satunya dapat ditingkatkan melalui pembelajaran matematika dalam konteks dunia 

nyata siswa; (c) kebermaknaan pembelajaran merupakan energi bagi peningkatan 

motivasi belajar siswa. 

Berdasarkan uraian diatasa dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

tematik adalah. Dalam pebelajaran tematik terdiri dari tema yang berisikan dari 

satu atau lebih mata pelajaran atau disiplin ilmu. Mata pelajaran matematika pada 

tahun ajaran 2016/2017 menjadikan matematika dan PJOK menjadi pembelajaran 

terpisah dari buku tematik terpadu. Hal ini didasarkan karena matematika memilki 

objek yang berbeda dari mata pelajaran lainnya. 

8. Mata Pelajaran Matematika 

Mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang telah diajarkan 

mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Hal tersebut membuktikan 

bahwa matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang penting bagi 

kehidupan manusia. Mata pelajaran berarti sesuatu hal yang harus diajarkan. 

Proses memberikan informasi (mengajarkan)  dari seseorang kepada orang lain 

disebut dengan pembelajaran. Pembelajaran merupakan sebuah proses belajar 

yang dilakukan berulang kali dan menyebabkan adanya perubahan tingkah laku 

yang disadari dan cenderung tetap (Thobroni, 2015:19).  

a.  Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Pembelajaran matematika di sekolah dasar merupakan dasar bagi 

penerapan konsep pada jenjang berikutnya. Pentingnya peranan matematika juga 
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terlihat pada pengaruhnya terhadap mata pelajaran lainnya (Karim, 2011:1). 

Selanjutnya Amir & Risnawati, (2016:10) mengungkapkan bahwa pembelajaran 

matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru guna 

mengembangkan kreativitas, kemampuan berkomunikasi, mengontruksikan 

pengetahuan sebagai upaya meningkatkan penguasaan terhadap materi 

matematika. 

Satu hal penting yang harus diperhatikan dalam pembelajaran matematika, 

yakni tahap perkembangan peserta didik. Usia sekolah dasar termasuk ke dalam 

tahap operasional konkrit. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Djaali 

(2014:70) tahap operasional konkrit anak berada pada usia 7-11 tahun. Tahap 

operasional konkrit merupakan tahap transisi antara tahap praoperasional dengan 

tahap berpikir formal (logika). Pada tahap ini perhatian anak mengarah kepada 

operasi logis yang cepat. Tahap ini tidak akan berlangsung lama dan di dominasi 

oleh persepsi, anak dapat memecahkan masalah dan mampu bertahan dengan 

pengalamannya. Pembelajaran matematika memilki teori-teori yang disesuaikan 

dengan kebutuhan siswa.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika di sekolah dasar bukanlah suatu hal yang mudah. 

Diperlukan metode-metode khusus untuk mentranfers informasi yang sesuai 

dengan karakteristik siswa. Siswa yang berada pada tahap transisi dari usia kanak-

kanak menuju bermain membutuhkan keterampilan dan menuntut guru dalam 

menentukan materi yang berada pada sekitar siswa, salah satunya materi bangun 

datar.  
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b. Materi Bangun Datar 

Salah satu materi pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah 

bangun datar. Bangun datar merupakan bangun yang dibuat pada permukaan yang 

datar (Soemartono, 1983:52). Bangun datar merupakan bagian dari geometri. 

Materi bangun datar dipilih karena geometri banyak ditemukan dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahayu, dkk., (2008:3) yang 

menyatakan geometri memiliki peluang lebih besar untuk dipahami siswa karena 

bentuk-bentuk geometri sudah dikenal sejak sebelum masuk sekolah. Sejalan 

dengan yang diungkapkan oleh Budhayanti, dkk., (2008:3) yang menyatakan 

bahwa disekitar kehidupan banyak contoh-contoh dari bangun datar. Materi 

bangun datar yang diberikan di sekolah dasar kelas IV antara lain segibanyak, 

keliling, dan luas serta sudut bangun datar. 

a) Segibanyak  

Segibanyak merupakan salah satu materi bangun datar. Menurut 

Soemartono (1983:52) segibanyak merupakan bangun datar yang memiliki tiga 

sisi atau lebih. Selanjutnya Budhayanti, dkk., (2008:3) membagi bangun datar 

kedalam tiga bagian yaitu segitiga, segiempat, dan segilima. Sedangkan 

Soemartono, (1983:52) membagi bangun datar menjadi 4 bagian, yaitu 

segibanyak, segitiga-segitiga khusus, dan segiempat khusus. Segibanyak dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu segibanyak beraturan dan tidak beraturan. Segibanyak 

beraturan merupakan segibanyak yang semua sisi, sudut dan panjangnya adalah 

sama. Sedangkan segibanyak tidak beraturan adalah kebalikan dari segibanyak 

beraturan.  
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Tabel 2.1 Tabel Segibanyak 

 

b) Segitiga 

Segitiga merupakan sebuah model bangun datar yang dibatasi oleh tiga 

buah garis. Segitiga-segitiga dapat dihususkan berdasarkan panjang sisi dan 

sudutnya. Segitiga menurut panjang sisinya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu 

segitiga sembarang,segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Sedangkan menurut 

sudutnya dapat dibedakan menjadi segitiga lancip, segitiga tumpul, dan  segitiga 

siku-siku. 

c) Segiempat  

Segiempat merupakan  model bangun datar yang dibatasi oleh empat buah 

garis. Segiempat dapat dikhususkan menjadi persegi, persegipanjang, layang-

layang, jajar genjang, belah ketupat, dan trapesium. Setelah mengetahui macam-

macam dari bangun datar maka selanjutnya adalah mencari keliling dan luas dari 

bangun datar tersebut. 

 

No Banyak segi-n Banyak sisi Banyak titik sudut Nama latin 

1 5 5 5 Pentagon 

2 6 6 6 Heksagon  

3 7 7 7 Heptagon 

4 8 8 8 Oktagon 

5 9 9 9 Nonagon 

6 10 10 10 Dekagon  
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2. Keliling dan luas persegi, pesrsipanjang dan segitiga 

Cara menghitung keliling setiap bangun datar adalah sama. Adapun cara 

mencari keliling dalam bangun datar termasuk persegi, persegi panjang, dan 

segitiga adalah dengan menghitung seluruh panjang sisi-sisi yang dimiliki bangun 

tersebut (Kanginan, 2016:153). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Segitiga, Persegi, Persegipanjang 

Cara mencari keliling segita adalah dengan menjumlahkan sisi AB + BC + 

CA, sedangkan mencari keliling persegi dan persegi panjang dengan 

menjumlahkan sisi AB + BC + CD + DA. Mencari luas persegi dan 

persegipanjang yaitu dengan cara menghitung keseluruhan benda dengan cara DA 

x AB. Sedangkan untuk segitiga ditambahkan dengan ½ menjadi, ½ x AB x 

Tinggi segitiga. 

a. Menghitung Besar Sudut pada Bangun Datar 

Besar sudut dapat dihitung menggunakan alat yang disebut dengan busur 

derajat. Busur derajat berbentuk setengah lingkaran yang berisikan alas busur, 

titik pusat busur dan skala luar & dalam. Adapun cara mengukur besar sudut 

A B 

C D 

A B 

C D 

A B 

C 
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antara lain. (1) meletakkan titik busur derajat pada titik sudut benda yang akan 

diukur; (2) pastikan alas busur tepat pada garis yang hendak diukur: (3) membaca 

titik 0 derajat pada skala dalam sampai garis yang pada tahap 2 (Kanginan, 

2016:214) 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran dengan menggunakan materi yang dekat dengan siswa tentu tidak 

dapat dikatakan berhasil apabila tidak mencapai kriteria-kriteria yang telah 

ditetapkan. Maka dari itu materi tersebut dikembangkan beberapa sub materi. 

Seperti materi bangun datar yang dapat dikembangkan lagi menjadi segibanyak 

beraturan, mencari luas serta keliling dan sudut bangun datar. Apabila  materi 

yang digunakan sudah berada pada sekitar siswa maka sudah selayaknya 

instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa juga 

dekat dengan kehidupannya seperti instrumen pendekatan berbasis RME. 

9. Instrumen Penilaian Berbasis RME pada Mata Pelajaran Matematika 

Materi Bangun Datar. 

Hasil pembelajaran matematika dinilai menggunakan instrumen penilaian 

yang tepat. Instrumen penilaian berbasis RME ini merupakan hasil produk akhir 

dari penelitian pengembangan ini. Wujud dari instrumen penilaian ini berupa 

buku untuk guru dan lembaran soal untuk siswa sebagao pendamping instrumen 

penilaian yang dimiliki guru.  Instrumen penilaian untuk guru  terdiri atas 46 

halaman. Instrumen penilaian yang dikembangkan merupakan instrumen penilaian 

berbasis RME pada mata pelajaran matematika materi bangun datar untuk siswa 

kelas IV sekolah dasar yang meliputi ranah pengetahuan dan keterampilan. Ranah 

pengetahuan dan keterampilan dipilih berdasarkan kompetensi inti dan 



35 
 

 

kompetensi dasar yang digunakan pada subjek penelitian yaitu kurikulum 2013 

revisi 2016. Adapun susunan komponen dari instrumen penilaian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Muka sampul (cover) 

Bagian depan dari produk ini berisikan cover dengan gambar-gambar 

bangun datar segi empat, segitiga, dan lain-lain. Pada bagian tengahnya 

akan diberikan tulisan RME dengan font ocd a std ukuran 50pt dan bagian 

atas bertuliskan “Instrumen Penilaian Matematika Materi Bangun Datar 

Untuk Kelas IV Sekolah Dasar” 

2. Kata Pengantar 

Kata pengantuar berisikan ucapan syukur atas pihak-pihak yang telah 

membantu terciptanya instrumen penilaian berbasis RME pada mata 

pelajaran matematika materi bangun datar untuk siswa kelas IV sekolah 

dasar. 

3. Daftar Isi 

Berisikan informasi sistematis terkait apa yang ada di dalam instrumen 

penilaian berbasis RME pada mata pelajaran matematika materi bangun 

datar untuk siswa kelas IV sekolah dasar. 

4. Pendahuluan  

Pada bagian pendahuluan berisikan sekilas terkait latar belakang 

pengembangan instrumen penilaian matematika berbasis RME pada materi 

bangun datar.  
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5. Soal- soal 

Rancangan awal dari instrumen penilaian ini adalah dengan membagi 

instrumen berdasarkan kompetensi dasar pengetahuan dan ketarampilan, 

menjadi tiga materi yaitu segibanyak, luas dan keliling bagun datar dan 

ukuran sudut bangun datar. Pada setiap bagian materi, soal akan dibagi 

lagi menjadi tiga tipe yaitu tipe mudah, sedang dan susah. Pada tipe mudah 

akan diberikan 10 soal, tipe sedang 7 soal dan tipe susah 3 soal. Soal-soal 

yang disajikan berupa soal-sol cerita, bergambar dan simbolik yang 

berbasis pada prinsip RME. 

6. Kunci jawaban dan Pedoman Skor 

Pada lembar ini akan berisi kunci jawaban atau kata kata kunci yang harus 

dijawab oleh siswa. Kunci jawaban akan mempermudah guru dalam 

menggunakan produk ini. Selain itu pada bagian ini juga telah dilengkapi 

dengan pedoman skor agar mudah dalam menentukan nilai akhir. 

B. Penelitian yang Relevan 

Berikut merupakan penelitian-penelitian yang terkait penelitian dengan judul 

Pengembangan Instrumen Penilaian Berbasis Realistic Mathematic Education 

(RME) pada Mata Pelajaran Matematika Materi Bangun Datar untuk Siswa Kelas 

IV Sekolah Dasar.  

1. Penelitian dengan Judul Pengembangan Instrumen Penialaian Sikap 

Disiplin pada Pembelajaran Bahasa Prancis Tingkat SMA Kelas X SMAN 

1 Magelang penelitian dilakukan oleh Titis Mangesti pada tahun 2012. 

Hasil dari penelitian ini adalah instrumen yang dihasilkan valid dan 
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realible. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam mengembangkan 

instrumen penilaian yang berkualitas. Perbedaannya adalah penelitian 

yang dikembangkan adalah ranah sikap. 

2. Jurnal Pengembangan Instrumen Penilaian dalam Pendidikan Matematika 

Realistik Indonesia (PMRI) Di SMPN 17 Palembang penelitian dilakukan 

oleh Tuti Rahayu, Purwoko dan Zulkardi pada tahun 2008 dengan hasil 

instrumen penilaian yang valid dan efektif. Kesamaan penelitian tersebut 

adalah mengembangakan instrumen penilaian berbasis RME atau PMRI. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada materi yang akan dikembangkan 

dan tingkat satuan pendidikannya. 

3. Jurnal Pengembangan Bahan Ajar Keliling, Luas Persegi dan Persegi 

Panjang dengan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. 

Penelitian dilakukan oleh Syutaridho, Zulkardi dan Yusuf Hartono pada 

tahun 2012 dengan hasil bahan ajar yang valid dan praktis. Kesamaan 

terletak pada materi yang akan dikembangkan yaitu luas dan keliling 

bangun datar melalui pendekatan PMRI. Sedangkan perbedaannya terletak 

produk yang dikembangkan yaitu bahan ajar. 
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C. Kerangka Pikir 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir

Tujuan Akhir 

Mengembangkan instrumen penilaian berbasis RME pada mata pelajaran matematik materi 
bangun dar untuk siswa kelas IV sekolah dasar yang valid. 

Kondisi Nyata 

Hasil observasi awal menunjukkan ranah 
penilaian yang digunakan sudah lengkap 
antara ranah sikap, pengetahuan dan 
keterampilan. Tetapi pada ranah 
pengetahuan sebagian besar soal yang 
digunakan masih bersifat prosedural dan 
berulang-ulang. Sehingga siswa tidak 
memahami  konsep dari materi yang 
disampaikan. Hal ini sesuai dengan hasil 
wawancara bersama guru kelas yang 
menyatakan bahwa siswa kesulitan 
mencari panjang jika diketahui luas dan 
lebarmya. 

Analisis Kebutuhan 

Membutuhkan instrumen penilaian yang dapat melatih 
dan membangun pengetahuan siswa dengan soal-soal 
yang sebgaian besar tidak bersifat prosedural  serta 
dekat dengan kehidupan siswa. 

Solusi  

Pengembangan Instrumen Penilaian Berbasis Realistic Mathematic Education (RME) Pada 
Mata Pelajaran Matematika Materi Bangun Datar Untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar 

Prosedur Pengembangan Model Borg 

and Gall 

1. Potensi Dan Masalah 
2. Pengumpulan Data 
3. Desain Produk 
4. Validasi Desain 
5. Revisi Desain 
6. Ujicoba Produk 
7. Revisi Produk 

Kondisi Ideal 

Instrumen penilaian yang dapat melatih 
siswa berpikir kritis sesuai dengan tujuan 
pembelajaran matematika dengan soal-
soal yang tidak bersifat prosedural dan 
teknik penyajian yang tidak berulang-
ulang. 
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