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BAB II 
 

KAJIAN PUSTAKA 
 
 

A. Kajian Teori 

 

1. Model pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) 

 

a. Definisi Realistic Mathematics Education (RME) 

 

Realistic Mathematics Education (RME) adalah kepanjangan dari 

RME atau pendidikan matematika realistis adalah suatu teori tentang 

pembelajaran matematika yang salah satu pendekatan pembelajarannya 

menggunakan konteks “dunia nyata” menurut I Gusti Putra Suharta (2011). 

RME pertama kali dikenalkan oleh matematikawan dari Freudenthal 

Institute di Utrecht University Belanda sejak lebih tiga puluh tahun yang 

lalu, tepatnya pada tahun 1973. Dia menyatakan bahwa pendekatan 

pembelajaran matematika, yakni pendekatan strukturalis, yang berlalu 

berorientasi pada sistem personal matematika adalah antididaktik. 

 
RME yang telah diterapkan dan dikembangkan di Belanda ini, teorinya 

mengacu pada matematika harus dikaitkan dengan realitas dan matematika 

merupakan aktivitas manusia. Freudenthal menyatakan bahwa 

pembelajaran RME Harus berangkat dari aktivitas manusia. “Mathematics 

is Human Activity” menurut Shoimin Aris (2014). 

 
b. Ciri-ciri Model Realistic Mathematics Education (RME) Pendekatan 

pembelajaran yang diperkenalkan oleh Freudenthal 

 
berusaha mengajarkan matematika secara bermakna yang dicirikan oleh hal- 

 
hal berikut menurut (Fathurrohman,2015: 186): 
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1) Mengajarkan matematika secara lebih menarik, relevan dengan 

lingkungan siswa, sedikit formal, dan tidak terlalu abstrak. 

 
2) Menekankan belajar dari pengalaman siswa sendiri, bukan berdasar 

pengalaman gurunya. 

 
3) Memperkenalkan kemampuan siswa. 

 

4) Banyak ditekankan pada penyelesaian masalah yang tidak rutin dan 

mungkin jawabannya tidak tunggal. 

 
c. Prinsip-prinsip Realistic Mathematics Education (RME) 

 

RME  atau  disebut  juga  Pendidikan  Matematika  realistik  Indonesia, 

 
mempunyai tiga prinsip menurut (Fathurrohman, 2015: 191), yaitu: 

 

1) Guided Reinventation (menemukan kembali). Dalam prinsip ini, 

peserta didik harus diberi kesempatan untuk mengalami proses yang 

sama sebagaimana konsep-konsep matematika ditemukan. 

 
2) Dedicatical Phenomenology (fenomena didaktik). Situasi-situasi yang 

diberikan dalam suatu topik materi jika disajikan atas dua 

pertimbangan, yaitu melihat kemungkinan aplikasi dalam pengajaran 

dan sebagai titik tolak dalam proses pematikaan. 

 
3) Self Development Models (pengembangan model sendiri). Kegiatan ini 

berperan sebagai jembatan antara pengetahuan informal dan 

matematika formal. Model dibuat siswa sendiri dalam memecahkan 

masalah. Model awalnya adalah suatu model dari situasi yang dikenal 

(akrab) dengan siswa. 
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d. Karakteristik Realistic Mathematics Education (RME) 

 

RME (Realistic Mathematics Education) memiliki lima 

karakteristik menurut (Fathurrohman, 2015: 192), yaitu: 

 
1) Menggunakan masalah Kontekstual. 

 

Konteks adalah lingkungan keseharian siswa yang nyata. 

Maksudnya adalah menggunakan lingkungan keseharian siswa 

sebagai awal pembelajaran. 

 
2) Menggunakan Model atau Jembatan dengan Instrumen Vertikal. 

Dalam pembelajaran matematika ini perlu dikembangkan suatu 

model yang harus dikembangkan oleh siswa sendiri dalam 

pemecahan masalah. 

 
3) Menggunakan Kontribusi Siswa. 

 

Kontribusi yang besar pada proses belajar mengajar diharapkan 

dari kontruksi peserta didik sendiri yang mengarahkan mereka 

dari metode informal mereka ke arah yang lebih formal atau baku. 

4) Interaktivitas. 

 

Interaksi antar siswa dan guru merupakan hal yang mendasar 

dalam RME. Dalam pembelajaran konstruktif diperhatikan 

interaksi, negosiasi secara eksplisit, intervensi, koperasi, dan 

evaluasi sesame peserta didik, peserta didik dan guru serta guru 

dan lingkungannya. Maksudnya untuk mendapatkan hal yang 

formal diperlukan interaktivitas baik antara guru dengan murid, 

murid dengan murid, maupun murid dengan orang lain atau ahli
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yang sengaja didatangkan ke sekolah untuk memberikan 

penjelasan langsung ataupun dengan model. 

 
5) Terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya. 

 

Dalam pembelajaran menggunakan pendekatan holistik. Artinya, 

bahwa topik-topik belajar dapat dikaitkan dan diintegrasikan 

sehingga muncul pemahaman suatu konsep atau operasi secara 

terpadu. 

 
e. Langkah-langkah Realistic Mathematics Education (RME) 

 
Adapun langkah-langkah Realistic Mathematics Education (RME) 

 
menurut (Asikin, 2001:3) sebagai berikut : 

 
1) Memahami masalah kontekstual 

 

Pada langkah ini guru menyajikan masalah kontekstual kepada 

siswa. Selanjutnya guru meminta siswa untuk memahami masalah 

itu terlebih dahulu. 

 
2) Menjelaskan masalah kontekstual 

 

Langkah ini ditempuh saat siswa mengalami kesulitan memahami 

masalah kontekstual. Pada langkah ini guru memberikan bantuan 

dengan memberi petunjuk atau pertanyaan seperlunya yang dapat 

mengarahkan siswa untuk memahami masalah. 

 
3) Meyelesaikan masalah kontekstual 

 

Pada tahap ini siswa didorong menyelesaikan masalah kontekstual 

secara individual maupun kelompok berdasar kemampuannya 

dengan memanfaatkan petunjuk-petunjuk yang telah disediakan. 
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4) Membandingkan dan mendiskusikan jawaban 

 

Pada tahap ini guru mula-mula meminta siswa untuk 

mendiskusikan jawabannya. 

 
5) Menyimpulkan 

 

Dari hasil diskusi guru mengarahkan siswa untuk menarik 

kesimpulan mengenai pemecahan masalah, konsep, prosedur, atau 

prinsip yang telah dibangun bersama. 

 
f. Kelebihan Realistic Mathematics Education (RME) 

 
Adapun kelebihan Realistic Mathematics Education menurut 

 
Shoimin Aris (2014) sebagai berikut: 

 

1) Pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang 

jelas kepada siswa tentang kehidupan sehari-hari dan kegunaan pada 

umumnya bagi manusia. 

 
2) Pembelajaran matematika realistik memberikan pengidang ertian 

yang jelas kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang 

kajian yang dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa, tidak 

hanya oleh mereka yang disebut pakar dalam bidang tersebut. 

 
3) Pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang 

jelas kepada siswa cara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak 

harus tunggal dan tidak harus sama antara yang satu dengan dengan 

orang yang lain. Setiap siswa bisa menemukan atau menggunakan 

cara sendiri, asalkan siswa itu sungguh-sungguh dalam mengerjakan 

soal atau masalah tersebut. Selanjutnya, dengan membandingkan 

cara penyelesaian yang satu dengan cara penyelesaian yang lain, 
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akan bisa diperoleh cara penyelesaian yang tepat, sesuai dengan 

tujuan dari proses penyelesaian masalah tersebut. 

 
4) Pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang 

jelas kepada siswa bahwa dalam mempelajari matematika, proses 

pembelajaran merupakan sesuatu yang utama dan siswa harus 

menjalani proses itu dan berusaha untuk menemukan sendiri 

konsep-konsep matematika dengan bantuan pihak lain yang lebih 

mengetahui (misalnya guru). Tanpa kemauan untuk menjalani 

sendiri proses tersebut, pembelajaran yang bermakna tidak akan 

tercapai. 

 
g. Kekurangan Realistic Mathematics Education (RME) 

 
Adapun kekurangan dari Realistic Mathematics Education menurut 

 
Shoimin Aris (2014) yaitu sebagai berikut: 

 

1) Tidak mudah untuk mengubah pandangan yang mendasar tentang 

berbagai hal, misalnya mengenai siswa, guru, dan peranan sosial 

atau masalah kontekstual, sedang perubahan itu merupakan syarat 

untuk dapat diterapkan RME. 

 
2) Pencarian soal-soal kontekstual yang memenuhi syarat-syarat yang 

dituntut dalam pembelajaran matematika realistic tidak selalu 

mudah untuk setiap pokok bahasan matematika yang dipelajari 

siswa, terlebih-lebih karena soal-soal tersebut harus bisa 

diselesaikan dengan bermacam-macam cara. 
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3) Tidak mudah bagi guru untuk mendorong siswa agar bisa 

menemukan berbagai cara dalam menyelesaikan soal atau 

memecahkan masalah. 

 
4) Tidak mudah bagi guru untuk memberi bantuan kepada siswa agar 

dapat melakukan penemuan kembali konsep-konsep atau prinsip-

prinsip matematika yang dipelajari. 

 
2. Kemampuan Representasi 

a. Pengertian Representasi 

 
Representasi adalah model atau bentuk pengganti dari suatu situasi 

masalah yang digunakan untuk menemukan solusi. Menurut susanto (2013: 

2016) representasi diartikan sebagai bentuk dari hasil translasi suatu 

masalah atau ide, atau translasi suatu diagram dari model fisik ke dalam 

simbol atau kata-kata. Misalnya, bentuk perkalian ke dalam model konkret, 

suatu diagram ke dalam bentuk simbol. Sedangkan menurut NCTM (dalam 

Apriani, 2016: 15) representasi merupakan sumber belajar matematika, 

siswa dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka 

tentang konsep-konsep matematika, membandingkan, dan menggunakan 

berbagai representasi. 

 
Penggunaan representasi dalam pembelajaran matematika 

mempunyai peran yang besar untuk mengembangkan mental siswa. Seperti 

menurut Steffe, Weigel, Schultz, Waters, Joijner, & Reijs (dalam Sabirin, 

2014: 34) representasi merupakan proses pengembangan mental yang sudah 

dimiliki seseorang, yang terungkap dan divisualisasikan dalam berbagai 

model matematika, yakni : verbal, gambar, benda konkret, tabel, model- 
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model manipulatif atau kombinasi dari semuanya. Representasi adalah 

ungkapan-ungkapan dan ide matematis yang ditampilkan siswa sebagai 

model atau bentuk pengganti dari suatu situasi masalah yang digunakan 

untuk menemukan solusi dari suatu masalah yang sedang dihadapinya 

sebagai hasil interpretasi pikirannya (Fadillah, 2010: 34). Lest, Post dan 

Behr (dalam Mailiana, 2014: 20) membagi representasi yang digunakan 

dalam pendidikan matematika dalam lima jenis, meliputi representasi objek 

dunia nyata, representasi konkret, representasi gambar dan grafik. 

 
Berdasarkan pengertian representasi di atas dapat disimpulkan 

bahwa representasi adalah bentuk interpretasi pemikiran siswa terhadap 

suatu masalah, yang digunakan sebagai alat bantu menemukan solusi dari 

masalah matematika tersebut. Bentuk interpretasi siswa dapat berupa kata-

kata, tulisan, gambar, tabel, grafik, benda konkrit, simbol matematika dan 

lain-lain. 

 
b. Kemampuan Representasi Matematika 

 
Kemampuan representasi matematika adalah kemampuan yang 

dimiliki siswa untuk menghadapi permasalahan dalam matematika. 

Menurut Hudiono (2015: 19) kemampuan representasi dapat mendukung 

siswa dalam memahami konsep-konsep matematika yang dipelajari dan 

keterkaitannya untuk mengkomunikasikan ide-ide matematika siswa, untuk 

lebih mengenal keterkaitan (koneksi) diantara konsep-konsep matematika, 

ataupun menerapkan matematika pada permasalahan matematika realistik 

melalui pemodelan. Sedangkan Effendi (2012: 2) menyatakan kemampuan 

representasi matematis diperlukan siswa untuk menemukan dan membuat 
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suatu alat atau cara berfikir dalam mengkomunikasikan gagasan matematis 

dari yang sifatnya abstrak menuju konkret, sehingga lebih mudah untuk 

dipahami. Representasi memiliki peranan yang sangat penting dalam 

pembelajaran matematika dikarenakan siswa dapat mengembangkan dan 

memperdalam pemahaman akan konsep dan keterkaitan antar konsep 

matematika yang mereka miliki melalui membandingkan, membuat, dan 

menggunakan representasi. 

 
Kegunaan beragam representasi dalam kegiatan belajar mengajar 

akan memperkaya pengalaman belajar siswa. Dari penjelasan yang telah 

dikemukakan dapat disimpulkan bahwa kemampuan representasi 

matematika merupakan kemampuan untuk mengungkapkan suatu ide 

matematika yang ditampilkan sebagai bentuk yang mewakili situasi 

masalah guna menemukan solusi dari masalah tersebut dan dapat diukur 

melalui indikator kemampuan representasi matematis yakni (1) siswa dapat 

membuat gambar, tabel dan grafik untuk memperjelas masalah; (2) siswa 

dapat membuat persamaan atau ekspresi matematis; (3) siswa dapat 

menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah matematika dengan 

kata-kata. 

 
Kemampuan representasi siswa dapat diukur melalui beberapa 

indikator kemampuan representasi matematis. Mudzakir (2006: 16) 

mengelompokkan representasi matematis ke dalam tiga ragam representasi 

yang utama, yaitu: (1) representasi visual berupa diagram, grafik, atau tabel, 

dan gambar; (2) persamaan atau ekspresi matematika, dan; (3) kata-kata 

atau teks tertulis. Adapun indikator yang disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 2.1. Indikator Kemampuan Representasi Matematis 

 

 No  Representasi  Bentuk-bentuk representasi 

 1. Representasi Visual 1. Menyajikan kembali data atau informasi dari 
  a. Diagram tabel,atau  suatu  representasi  ke  representasi  diagram, 
   grafik   grafik, atau tabel 

     2. Menggunakan representasi   visual   untuk 

      menyelesaikan masalah 

  b. Gambar  1. Membuat gambar pola-pola geometri 
     2. Membuat gambar untuk memperjelas masalah 

      dan memfasilitasi penyelesainnya 

 2. Persamaan   atau ekspresi 1. Membuat persamaan atau model matematika 
  matematis   dari representasi lain yang diberikan. 
     2. Membuat konjektur dari suatu pola bilangan 

     3. Menyelesaikan masalah  dengan  melibatkan 

      ekspresi matematis. 

     

 3. Kata-kata atau teks tertulis 1. Membuat  situasi  masalah  berdasarkan  data 
      atau representasi yang diberikan. 
     2. Menuliskan interpretasi dari suatu representasi 

     3. Menuliskan   langkah-langkah   penyelesaian 

      masalah matematika dengan kata-kata 

     4. Menyusun  cerita  yang  sesuai  dengan  suatu 

      representasi yang disajikan 

     5. Menjawab  soal  dengan  menggunakan  kata- 

      kata atau teks tertulis 

Mudzakir (2006:16) 

 

c. Jenis-jenis Representasi 

 
Pada dasarnya representasi dapat dinyatakan sebagai representasi internal 

dan representasi eksternal. Seperti yang dikemukakan Hiebert dan Carpenter (dalam 

Fadillah, 2010: 40) bahwa pada dasarnya representasi dapat dinyatakan sebagai 

representasi internal dan representasi eksternal. Hiebert dan Charpenter (dalam 

Mudzakir, 2006: 21) mengemukakan bahwa representasi internal merupakan proses 

berfikir tentang ide-ide matematika yang memungkinkan pikiran seseorang bekerja 

keras atas dasar ide tersebut. Representasi internal dapat dikatakan sangat berkaitan 

dengan proses mendapatkan kembali pengetahuan yang telah diperoleh dan 

disimpan dalam ingatan untuk digunakan ketika diperlukan. Proses representasi 

internal tidak bisa diamati diamati secara kasat mata dan tidak   
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dapat dinilai secara langsung karena merupakan aktivitas mental dalam pikiran 

seseorang. Representasi eksternal adalah hasil perwujudan dalam menggambarkan 

apa-apa yang dikerjakan siswa secara internal atau representasi internal. Hasil 

perwujudan ini dapat diungkapkan baik secara lisan, tulisan dalam bentuk kata-kata, 

simbol, gambar, grafik, diagram, dan tabel. Sedangkan Kalathil dan Sherlin (dalam 

Mailiana, 2014: 21) melaporkan bahwa ada tiga fungsi representasi eksternal yang 

dihasilkan siswa dalam belajar matematika yaitu: 

 
1) Representasi digunakan untuk memberikan informasi kepada guru mengenai 

bagaimana siswa berfikir mengenai suatu konteks atau ide matematika. 

 
2) Representasi digunakan untuk memberikan informasi tentang pola dan 

kecenderungan siswa. 

3) Representasi digunakan oleh guru dan para siswa sebagai alat bantu dalam 

proses pembelajaran. 

 
3. Materi Volume Bangun Ruang 

 

Materi dalam penelitian ini menggunakan materi bangun ruang kelas V 

 

semester 2. Berikut kompetensi dasar dan indicator yang henak dicapai dari 

materi yang diambil yaitu: 

 
Tabel 2.2. Kompetensi Dasar dan Indikator 

 

 Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

 3.5 Menjelaskan dan menentukan 3.5.1 Menjelaskan bangun ruang 
 volume bangun ruang dengan 3.5.2 Mengidentifikasi volume bangun ruang 

 menggunakan satuan volume (seperti  

 kubus satuan) serta hubungan pangkat  

 tiga dengan akar pangkat tiga  

 4.5 Menyelesaikan masalah yang 4.5.1 Mengoperasikan rumus volume bangun 
 berkaitan dengan volume bangun ruang 

 ruang dengan menggunakan satuan 4.5.2 Mengkomunikasikan hasil penerapan 

 volume (seperti kubus satuan) rumus bangun ruang 

 melibatkan pangkat tiga dan akar  

 pangkat tiga  
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a. Pengertian Bangun Ruang 

 

Bangun ruang menurut Hakim Abdul (2013) adalah himpunan 

semua titik, garis, dan bidang dalam ruang berdimensi tiga yang terletak 

dalam bagian tertutup beserta seluruh permukaan yang membatasinya. 

Tujuan mempelajari bangun ruang yaitu dapat memahami pengertian dari 

volume bangun ruang dan satuan sebagai satuan baku pengukuran volume 

1. Jenis Bangun Ruang 

 

a. Kubus 

 

Kubus merupakan bangun ruang yang memiliki enam sisi berbentuk 

persegi yang sama luas. Volume kubus dapat dihitung dengan 

menggunakan kubus satuan, yaitu dengan menghitung jumlah kubus 

satuan yang menyusunnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ciri-ciri kubus: 

 

1. Jumlah bidang sisinya ada enam buah yang semuanya berbentuk 

buju sangkar. 

 
2. Memiliki delapan buah titik sudut. 

 
3. Memiliki 12 rusuk yang sama panjang. 

 
4. Semua sudutnya siku-siku. 
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5. Memiliki 4 diagonal ruang dan 12 biang diagonal. 

 

Rumus 
 

Luas salah satu sisi = rusuk × rusuk 

 
Luas permukaan = 6 rusuk × rusuk 

 
Keliling = 12 × rusuk 

 
Volume = rusuk × rusuk × rusuk 

 

b. Balok 

 
Balok adalah bangun ruang tiga dimensi yang terbentuk oleh enam 

buah persegi panjang yang saling tegak lurus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciri-ciri Balok 

 

1. Memiliki 4 buah sisi berbentuk persegi panjang dan 2 buah sisi yang 

memiliki betuk sama. 

 
2.Terdiri dari 12 rusuk 

 
3.Memiliki 6 bidang sisi 

 
4.Memiliki 8 titik sudut. 

 
5.Seluruh sudutnya siku-siku. 

 
6.Mempunyai 4 diagonal ruang dan 12 diagonal bidang. 

 

Rumus 
 

Luas permukaan 

 
Diagonal ruang 

 
 
= 2 × {( p×l)} + (p×t) + (l×t) 

 

= akar dari (p kuadrat + l kuadrat + t kuadrat) 
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Keliling 

 
Volume 

 
 
 

 

= 4 × (p + l + t) 

 
= p × l × t 
  

c. Prisma Segitiga 

 

Prisma merupakan bangun ruang tiga dimensi yang mempunyai 

alas dan atap yang berbentuk segitiga dengan ukuran yang sama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ciri-ciri Prisma Segitiga 
 

1. Terdapat enam buah titk sudut 

 
2. Memiliki sembilan buah rusuk 

 

3. Memiliki lima buah bidang sisi, dua buah sisi berbentuk segitiga 

serta tiga buah sisi berbentuk persegi panjang. 

 
Rumus 

 
Luas prisma 

 
Luas selimut pisma 

 
Luas segitiga 

 
Volume 

 
 
= Luas alas + Luas tutup + Luas selimut 

 
= Keliling alas × tinggi 

 
= ½ × alas × tinggi 

 
= Luas alas × tinggi 
  

d. Limas Segitiga 

 
Limas merupakan sebuah bangun ruang yang mempunyai alas segi dan 

sisi tegaknya berupa segitiga. 
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Ciri-ciri Limas Segitiga 
 

1. Memiliki alas yang berbentuk segitiga 

 
2. Memiliki empat bidang sisi yaitu satu buah alas dan tiga sisi tegak. 

 
3. Memiliki enam buah rusuk 

 
4. Memiliki empat buah titik sudut 

 

Rumus 

 

Volume 

 
= 1⁄3 luas alas 
tinggi 

 
 

sisi 

  
Luas 

  
= luas alas + jumlah luas sisi tegak 
  

e. Tabung 

 

Tabung merupakan bangun ruang yang dibatasi sisi lengkung dan 

dua buah lingkaran atau merupakan sebuah bangun ruang tiga dimensi 

yang memiliki tutup dan alas yang berbentuk lingkaran dengan ukuran 

yang sama dan bagian selimutnya berbentuk persegi panjang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ciri-ciri Tabung 
 

1. Bagian alas dan bagian atapnya berbentuk lingkaran. 

 

2. Memiliki tiga buah bidang sisi, yaitu sisi lengkung atau disebut 

juga selimut yang menghubungkan sisi alas dan atap, serta dua sisi 

lingkaran. 
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Rumus 

 
Volume 

 
Luas 

 
 
 
 
 
 
 
= luas alas × tinggi 

 

= luas alas + luas tutup +luas selimut atau ( 2πr (r+t) 
  

f. Kerucut 

 

Kerucut merupakan sebuah bangun ruang yang mempunyai alas 

berbentuk lingkaran dan dengan selimut yang berbentuk irisan dari 

lingkaran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciri-ciri Kerucut 

 

1. Memiliki dua buah sisi , satu sisi alas berbentuk lingkaran dan satu 

sisi bidang selimut. 

 
2. Memiliki titik puncak atas 

 

Rumus 
 

Volume 

 
Luas 

 
 
= 1/3 × πr2t 

 

= luas alas × luas selimut 
  

g. Bola 

 

Bola merupakan sebuah bangun ruang tiga dimensi di mana 

pemukaannya memiliki jarak yang sama terhadap titik pusatnya. 

Bola merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh sisi lengkung. 
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Ciri-ciri Bola 
 

1. Bangun ini tidak memiliki sudut dan juga rusuk 

 
2. Hanya memiliki satu buah bidang sisi 

 

Rumus  

Luas Permukaan = 4πr2 

Volume = 4/3 × πr3 

B.  Penelitian yang Relevan  

 

Berikut merupakan penelitian-penelitian yang terkait penelitian dengan 

judul pengaruh model Realistic Mathematics Education terhadap kemampuan 

representasi siswa pada volume bangun ruang pada mata pelajaran 

matematika untuk siswa kelas V Sekolah Dasar. 

 
1. Penelitian dengan judul pengembangan instrumen penilaian berbasis 

Realistic Mathematics Education pada mata pelajaran matematika materi 

bangun datar untuk siswa kelas IV Sekolah Dasar. Penelitian dilakukan 

oleh Muflikha Linriana (2014). Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu 

sama-sama menggunakan Realistic Mathematics Education. Perbedaanya 

adalah mengembangkan instrumen dan materi yang digunakann adalah 

bangun datar untuk kelas IV. Hasil dari penelitian ini adalah sangat valid 

. 

 
2. Penelitian dengan judul analisis kemampuan representasi matematika 

siswa CIBI (Cerdas Istimewa Bakat Istimewa) di SDN Ngenep 05 Malang. 

Penelitian ini dilakukan oleh Desi Dwi Prastiti (2013). Penelitian ini 

memiliki kesamaan yaitu menggunakan representasi. Perbedaannya 

adalah siswa Cibi sebagai subyek. 
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3. Penelitian dengan judul penerapan pendekatan RME (Realistic 

Mathematics Education) dan rumah bilangan untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa kelas II SDN Pasrepan III Malang. Penelitian 

ini dilakukan oleh Shinta Dwi Kurniawati (2012). Penelitian ini memiliki 

kesamaan yaitu sama-sama menggunakan Realistic Mathematics 

Education. Perbedaanya adalah instrumen dan materi yang digunakan 

adalah rumah bilangan. 

 
C. Hipotesis Penelitian 

 

H0 : Tidak ada pengaruh penggunaan model Realistic Mathematics 

Education (RME) terhadap kemampun representasi siswa kelas V 

pada volume bangun ruang setelah diberi perlakuan. 

 
H1 : Ada pengaruh penggunaan model Realistic Mathematics Education 

(RME) terhadap kemampuan representasi siswa kelas V pada volume 

bangun ruang setelah diberi perlakuan. 
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D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan sebagai 

berikut 

Pembelajaran matematika 

menggunakan model 

pembelajaran agar 

pembelajaran menjadi 

menyenangkan sehingga siswa 

lebih aktif dikelas. Serta dapat 

merangsang kemampuan 

intelektual dan pengalaman 

siswa sehingga siswa menjadi 

kreatif dan aktif dalam proses 

pembelajaran 

Kondisi Lapang 

1. Siswa kurang begitu

memahami

pembelajaran

matematika di kelas

2. Kondisi kelas yang

kurang kondusif

saat pembelajaran

3. Ketidak adanya model

pembelajaran yang

digunakan guru di

dalam kelas

Mengetahui pengaruh model pembelajaran 

Realistic Mathematic Education (RME 

terhadap kemampuan representasi siswa 

pada volume bangun ruang SDN Junrejo 1 

Hipotesis 

H0 : Tidak ada pengaruh penggunaan model Realistic 

Mathematics Education (RME) terhadap kemampun 

representasi siswa kelas V pada volume bangun ruang 

setelah diberi perlakuan 

H1 : Ada pengaruh penggunaan model Realistic Mathematics 

Education (RME) terhadap kemampuan representasi siswa 

kelas V pada volume bangun ruang setelah diberi perlakuan 

Kondisi Ideal 

Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian : Kuantitatif

b. Metode Penelitian : Paired sample te-test 

c. Teknik Penelitian

: Observasi, wawancara, tes, 

angket 

dan dokumentasi.

d. Lokasi penelitian : SDN Junrejo 1 Batu 

e. Subyek : Siswa kelas V 


