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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan manusia dalam kehidupannya untuk 

mendapatkan suatu tujuan, baik tujuan yang bersifat abstrak maupun tujuan-tujuan 

yang disusun secara khusus untuk memudahkan pencapaian tujuan yang lebih 

tinggi. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu 

negara berasal dari dunia pendidikan. Pola pendidikan yang tepat akan membentuk 

SDM yang berkualitas sebagai generasi penerus bangsa. Serangkaian kegiatan 

pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan 

yang telah dirumuskan. Tujuan pendidikan nasional adalah menjamin mutu 

pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Matematika salah satu 

mata pelajaran yang memberikan kontribusi positif tercapainya masyarakat yang 

cerdas, bermartabat melalui sikap dan berfikir logis. (Nini Subini, 2013). 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan setiap 

jenjang sekolah baik tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. 

Matematika dapat juga digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan 

berbagai problema. Dengan belajar matematika maka karakter atau watak seorang 

dapat dibina atau dikembangkan. Ini terjadi karena belajar matematika dapat 

mengembangkan daya konsentrasi, meningkatkan kemampuan mengeluarkan 

pendapat dengan singkat, berpikir logis dan mengambil keputusan yang tepat. Guru 

dituntut untuk menguasai berbagai macam pendekatan yang mendukung 

terciptanya cara belajar siswa aktif. 
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Secara umum, matematika telah menjadi bidang studi yang tidak disukai 

oleh sebagian siswa disetiap sekolah. Mereka masih beranggapan bahwa 

matematika sebagai suatu mata pelajaran yang paling sulit. Hal ini menjadi 

tanggung jawab bagi guru agar dapat mengajar dengan baik, menarik, dan 

menyenangkan, sehingga dapat mengubah anggapan siswa yang menyatakan 

bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sukar untuk dipelajari. Untuk 

membangkitkan dan menumbuhkan minat siswa dalam belajar perlu diciptakan 

suasana yang menyenangkan sehingga siswa tidak berasa bosan saat belajar. Guru 

memiliki peranan penting dalam pembelajaran harus mampu menciptakan suasana 

belajar yang membuat siswa kreatif, aktif, dan termotivasi terhadap pembelajaran. 

(Gunarsa & Mulyadi, 1994). 

Supaya siswa kreatif, aktif, dan termotivasi dalam pembelajaran, maka di 

harapkan siswa dapat menguasai apa-apa saja yang terdapat di dalam matematika. 

Dalam hal ini khususnya untuk menyelesaikan materi penjumlahan, di sini di 

tekankan siswa harus memahami konsep-konsep penjumlahan terlebih dahulu, 

sehingga memudahkan dalam mempelajari materi penjumlahan pada tingkat 

selanjutnya. Selain itu, bukan hanya materi penjumlahan saja yang terdapat di 

dalam pelajaran matematika, tetapi ada juga materi yang berhubungan dengan 

pelajaran matematika, misalnya materi perkalian, pembagian, pengurangan, 

pecahan dan masing banyak lagi yang lainnya. Dalam menyelesaikan materi 

penjumlahan ini siswa harus mengingat kembali operasi tentang penjumlahan 

bilangan. Jika mereka tidak dapat mengoperasikannya, maka jelas mereka masih 

mengalami kesulitan dalam berhitung tentang materi penjumlahan bilangan. 

Mengenai hal ini Burton mengatakan, siswa diduga mengalami kesulitan belajar 



apabila tidak dapat mencapai ukuran tingkat keberhasilan belajar dalam waktu 

tertentu (Jamaris, 2014). 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa siswa bisa 

malakukan operasi penjumlahan, terlebih dahulu harus menguasai materi 

penjumlahan ini. Untuk mencapai tujuan tersebut guru sangat diperlukan peran guru 

dalam memilih pendekatan yang tepat dalam mengajarkan suatu pokok bahasan 

agar siswa lebih termotivasi dalam belajar matematika dan siswa lebih menguasai 

pokok bahasan yang diajarkan, terutama pada materi penjumlahan sehingga dapat 

menyelesaikannya dengan mudah. Cara menyelesaikannya adalah terlebih dahulu 

siswa diharapkan dapat memahami dan memiliki kemampuan menguasai tentang 

materi penjumlahan. Tetapi kenyataannya siswa masih mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan materi penjumlahan, misalnya siswa masih kurang mampu 

menambahkan antara satu bilangan dengan bilangan lainnya (Nini Subini, 2013). 

Maka dari pada itu, dalam menyelesaikan materi penjumlahan ini, haruslah 

dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari siswa dalam situasi nyata yaitu dengan 

menerapkan pendekatan Matematika Realistik/Realistic Mathematics Education 

(RME). Terkait dengan hal ini Freudenthal mengatakan bahwa Pendekatan 

Realistic Mathematics Education (RME) adalah pendekatan yang menggunakan 

pengalaman sehari-hari siswa dalam situasi nyata atau suatu konsep sebagai titik 

tolak dalam belajar matematika (Wijaya, 2012). Cara mengajar pendekatan ini, 

yaitu dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelidiki dan 

memahami konsep matematika melalui suatu pengalaman sehari-hari siswa dalam 

situasi yang nyata, seperti seorang guru harus menggunakan media pembelajaran 



yang benar, agar siswa dapat membangun dan menemukan sendiri teknik 

penyelesaiannya. (Heruman, 2012). 

Berdasarkan hasil observasi awal, Pembelajaran matematika di MTs Al 

Ma’ruf Kartayuda Kedungtuban Blora, bahwasanya guru jarang menggunakan 

pendekatan kooperatif dalam pembelajaran misalnya dalam pembentukan 

kelompok dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengalaman sehari-

hari siswa dalam konteks nyata, akibatnya siswa kurang aktif dan kurang menguasai 

pelajaran matematika khususnya pada materi penjumlahan. Terbukti dari daftar 

nilai harian siswa pada materi tersebut hanya beberapa anak saja yang mendapatkan 

nilai di atas KKM sekitar 25% dari jumlah keseluruhan siswa satu kelas (5 dari 20 

siswa) dan 75% (15 dari 20) siswa mendapat nilai di bawah KKM. Untuk itu, perlu 

diterapkan suatu pendekatan pembelajaran yang bisa membuat siswa aktif dan bisa 

menguasai materi penjumlahan tersebut. Maka dari pada itu penulis memilih 

menerapkan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME), karena menurut 

penulis pendekatan ini menyangkut dengan pengalaman sehari-hari siswa dalam 

konteks nyata dan dirasa cocok untuk diterapkan dalam materi penjumlahan. Materi 

ini sangat penting dipelajari oleh siswa karena siswa diberi kesempatan untuk 

bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. Sehingga diharapkan siswa 

dapat mencapai ketuntasan belajar. Selain itu pendekatan ini diharapkan guru bisa 

memperlihatkan alat peraga yang berada disekitar lingkungan siswa. Hal ini 

dimaksudkan agar pembelajaran bermakna bagi siswa. 

Mengubah kebiasaan mengajar dari menggurui menjadi 

pemfasilitasi/pemandu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Apalagi yang mau 

mengadakan perubahan itu sendiri juga harus mengubah kebiasaannya. Hal ini 



disebabkan karena siswa di jaman sekarang kurang bisa mencerna pengajaran yang 

hanya bisa mereka dengarkan teorinya. Untuk itu dibutuhkan sebuah alat peraga 

yang bisa mereka lihat dan juga bisa dipraktekkan oleh siswa itu sendiri, sehingga 

siswa akan lebih mudah menerima pengajaran. 

Alat peraga adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga 

dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan 

efisien (Sudjana, 1989). Penggunaan alat peraga ini juga bertujuan untuk 

memberikan wujud yang nyata terhadap bahan yang dibicarakan dalam materi 

pembelajaran. Alat peraga akan merangsang minat siswa sekaligus mempercepat 

proses pemahaman siswa ketika menemukan hal-hal yang abstrak dan sulit untuk 

dimengerti oleh siswa. Penggunaan alat peraga juga akan membuat siswa lebih 

bersemangat dalam belajar sehingga minat belaja siswa akan lebih besar. 

Alat peraga yang digunakan untuk materi volume kubus ini adalah Dada 

Santi ( Dadu-Dadu Satu Senti). Sesuai dengan namanya alat peraga ini berupa 

beberapa buah dadu kecil berukuran satu centimeter yang nantinya akan 

diperagakan sebagai satuan satuan yang akan membentuk suatu volume bangun 

ruang kubus. Dengan adanya alat peraga ini makan minat dalam mempelajari 

volume kubus akan bertambah dan hasil belajar siswa juga akan meningkat. Dengan 

ini maka akan tercipta perpaduan yang sangat efektif antara model pembelajaran 

matematika realistik dan alat peraga yang bisa langsung dipraktekkan oleh siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian yang 

bertujuan untuk menyelesaikan materi operasi penjumlahan bilangan dalam 

pelajaran matematika. Maka dari pada itu peneliti memilih judul penelitian. 

“Penerapan Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dengan Bantuan 



Dada Santi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi Volume Kubus 

di Kelas VIII-B MTs Al Ma’ruf Kartayuda Wado Kedungtuban Blora”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi rumusan masalah 

pada penelitian ini yaitu : Apakah pendekatan Realistic Mathematics Education 

(RME) dengan Bantuan Dada Santi dapat meningkatan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran Matematika di kelas VIII-B MTs Al Ma’ruf Kartayuda Wado 

Kedungtuban Blora ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan : Untuk 

mengetahui Apakah pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dengan 

Bantuan Dada Santi dapat meningkatan hasil belajar siswa pada Materi Volume 

Kubus di kelas VIII-B MTs Al Ma’ruf Kartayuda Wado Kedungtuban Blora. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Siswa 

Meningkatkan minat siswa untuk lebih aktif dan mandiri dalam 

kegiatan pembelajaran pada pembelajaran matematika. 

2. Manfaat Bagi Guru 

Memberikan wawasan kepada guru matematika dalam merancang 

pendekatan pembelajaran untuk di terapkan sebagai upaya 

meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi belajar matematika 

siswa. 

3. Manfaat Bagi Sekolah 



Dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan dorongan kepada 

guru matematika dan bidang studi lainnya dalam menggunakan 

pendekatan pembelajaran sesuai dengan keadaan siswa dan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

4. Manfaat Bagi Peneliti 

Sebagai motivasi dan pemgalaman untuk lebih mempersiapkan diri 

untuk menjadi guru yang lebih profesional. 

E. Definisi Operasional 

Berdasarkan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian 

dengan membatasi definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) adalah suatu 

pendekatan dalam pembelajaran matematika yang harus menggunakan 

kehidupan sehari-hari. Cara mengajar pada pendekatan ini, yaitu dengan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelidiki dan memahami 

konsep matematika melalui suatu masalah dalam situasi nyata, hal ini 

dimaksudkan agar pembelajaran bermakna bagi siswa. Sedangkan 

Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) yang dimaksud 

dalam peneliti adalah suatu pendekatan yang membahas tentang 

keterkaitan pengalaman sehari-hari siswa dengan materi penjumlahan 

yang akan diberikan oleh kepada murid Kelas VIII-B MTs Al Ma’ruf 

Kartayuda Kedungtuban Blora. 

2. Meningkatkan 



Meningkatkan adalah menaikkan, mempertinggi, atau 

memperkuat. Meningkatkan juga dapat diartikan usaha untuk menjadikan 

lebih baik sesuai dengan kondisi-kondisi yang dapat diciptakan atau 

diusahakan melalui pelaksanaan belajar mengajar di kelas. 

Istilah meningkatkan yang penulis maksud di sini adalah untuk 

menjadikan hasil belajar siswa lebih baik dari sebelumnya dan mencapai 

KKM yang telah ditetapkan di Kelas VIII-B MTs Al Ma’ruf Kartayuda 

Kedungtuban Blora. 

3. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

sebagai akibat perbuatan belajar dan dapat diamati melalui penampilan 

siswa. Hasil belajar erat kaitannya dengan belajar atau proses belajar.  

Hasil belajar yang dimaksud di sini adalah hasil belajar yang 

diperoleh oleh siswa pada pembelajaran matematika dengan penerapan 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) untuk Meningkatkan 

hasil belajar siswa pada pelajaran Matematika di Kelas VIII-B MTs Al 

Ma’ruf Kartayuda Kedungtuban Blora. 

4. Materi Volume Kubus 

Pelajaran Matematika adalah cabang pengetahuan aksa dan 

terorganisasi, ilmu deduktif tentang keluasan atau pengukuran dan letak, 

tentang bilangan-bilangan dan hubungan-hubungannya., ide-ide, struktur-

struktur, dan hubungannya yang diatur menurut urutan yang logis, tentang 

struktur logika mengenai bentuk yang teroganisasi atas susunan besar dan 



kondep-konsep mulai dari unsur yang tidak didefenisikan ke unsur yang 

didefenisikan, salah satunya adalah materi volume kubus. 

Kubus adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh enam 

bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 

12 rusuk dan 8 titik sudut. Kubus juga disebut bidang enam beraturan, 

selain itu juga merupakan bentuk khusus dalam prisma segiempat. Materi 

yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah suatu pembelajaran 

yang membahas materi tentang volume kubus, yang disajikan oleh MTs 

Al Ma’ruf Kartayuda Kedungtuban Blora kepada Siswa Kelas VIII-B 

untuk di pertimbangkan dalam diskusi kajian atau pemikiran.  

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Tujuan Pembelajaran Matematika 

Hasil belajar matematika merupakan salah satu indikator keefektifan 

pembelajaran matematika. Hasil belajar matematika yang tinggi menunjukkan 

bahwa proses belajar matematika tersebut efekti. Sebaliknya, hasil belajar 

matematika rendah menunjukkan indikasi ketidakefektifan proses belajar 

matematika. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika siswa. 

Zulkardi menyatakan bahwa hasil belajar matematika siswa yang rendah 

disebabkan oleh banyak hal, seperti: kurikulum yang padat, media belajar yang 

kurang efektif, strategi dan metode pembelajaran yang dipilih oleh guru kurang 

tepat, sistem evaluasi yang buruk, kemampuan guru yang kurangdapat 

membangkitkan motivasi belajar siswa, atau juga karena pendekatan pembelajran 

yang masih bersifat konvensional sehingga siswa tidak banyakterlibat dalam proses 

pembelajaran (Supardi, 2008). 

Pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang harus dihadapi dalam 

rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Permasalahan ini dipengaruhi 

oleh sejumlah faktor eksternal yang berasal dari luar peserta didik, maupun faktor 

internal yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Hasil pengamatan di 

lapangan menunjukkan pada umumnya siswa-siswa tidak terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran, sebagian besar waktu belajar diisi oleh guru melalui komunikasi satu 

arah. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan suasana belajar menjadi kurang 



interaktif dan menimbulkan sifat pasif dan apatis pada siswa yang akhirnya dapat 

mengakibatkan terhambatnya kemampuan berpikir kritis siswa terhadap berbagai 

informasi yang datang padanya. Beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa hasil 

pembelajaran di sekolah dasar dan menengah di Indonesia menunjukkan 

ketidakmampuan anak-anak menghubungkan antara apa yang dipelajari dan 

bagaimana pengetahuan itu dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan sehari-

hari. Hal senada disampaikan oleh Sudarman yang menjelaskanbahwa salah satu 

masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah masalah lemahnya proses 

pembelajaran . 

Proses belajar mengandung unsur belajar dan mengajar. Belajar adalah 

kegiatan individu memperoleh pengetahuan, perilaku dan ketrampilan dengan cara 

mengolah bahan belajar atau suatu proses di mana suatu organisasi berubah 

perilakunya sebagai akibat pengalaman (Dahar, 2011). Belajar juga merupakan 

suatu hidup yang berlangsung sepanjang kehidupan makhluk hidup. Pembelajaran 

adalah kegiatan guru secara terprogram dalam rancangan instruksional, untuk 

membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber 

belajar. Pembelajaran di sini berarti sebagai suatu upaya yang memungkinkan siswa 

belajar. Pembelajaran dirumuskan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh 

individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru sacara keseluruhan 

sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dengan lingkungannnya, 

terutama dalam pembelajaran matematika. 

Matematika adalah mata pelajaran khusus berfikir abstrak dan sulit, pada 

dasarnya dapat bermamfaat sebagai fokus penginteraksian pelajaran-pelajaran dan 

unit-unit kurikulum. Bagi siswa-siswa yang sebelumnya tidak tertarik/tidak 



menyukai matematika, maka dengan adanya kegiatan-kegiatan yang berikut seperti: 

penyusunan gambar pola grafik, pembuatan dan pemecahan kode-kode, dapat 

menimbulkan keingintahuan tentang bagaimana suatu itu dikerjakan dan 

bagaimana masalah- masalah itu dipecahkan (Campbell, 2006). Selain itu untuk 

menarik minat siswa belajar matematika membutuhkan pengalaman yang tepat agar 

bisa menghargai kenyataan bahwa matematika adalah aktivitas manusia sehari-hari 

yang penting untuk kehidupan manusia saat ini dan masa depan (Faizi, 2013). 

Matematika juga suatu bidang studi yang di ajarkan semua jenjang pendidikan, 

sejak dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Salah satu jenjang pendidikan 

yang mempelajarinya adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs). 

Adapun tujuan pembelajaran matematika di sekolah mengacu pada fungsi 

matematika serta kepada tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Garis 

Besar Haluan Negara (GBHN). Diungkapkan dalam GBPP matematika, bahwa 

tujuan umum diberikannya matematika pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah meliputi dua hal, yaitu: 

a. Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan 

di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang, melalui 

latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, 

cermat, jujur, dan efesien. 

b. Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola 

pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari serta dalam 

mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. 

Tujuan pengajaran matematika jenjang dasar berdasarkan kurikulum 

SMP/MTs adalah agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: 



a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau logaritma secara luwes, 

akurat, efesien dan tepat dalam pemecahan masalah. 

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh. 

d. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

e. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam 

mempelajari matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah.  

Secara rinci tujuan khusus pelajaran matematika adalah untuk: 

a. Menumbuhkan dan mengembangkan ketrampilan berhitung sebagai 

latihan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Menumbuhkan kemampuan siswa yang dapat dialihgunakan melalui 

kegiatan matematika. 

c. Mengembangkan kemampuan dasar matematika sebagai bekal belajar 

lebih lanjut. 

d. Membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif dan disiplin (Mursin & 

Bumulo, 2005). 



Berdasarkan gambaran tersebut, jelas bahwa mata pelajaran matematika 

memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Matematika juga memiliki 

kegunaan yang tidak hanya terbatas pada penerapan konsep-konsep atau secara 

teoritis belaka, melainkan berguna bagi pengembangan disiplin ilmu sosial. Oleh 

karena itu, tujuan pembelajaran matematika harus dirumuskan secara jelas, 

sistematis, dan terperinci dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

 

2. Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

a. Pengertian Pendekatan Realistic Mathematics Education 

Pendekatan adalah langkah terawal dalam suatu pekerjaan rancang 

merancang sebagai pra desain (Rancangan). pendekatan juga merupakan 

suatu orientasi, arah pandang, atau sudut pandang tertentu terhadap suatu 

objek atau hal, sehingga dengannya kita akan benar-benar lebih terarah dan 

lebih dekat kepada sasaran (Maha, 2007). Pendekatan pembelajaran juga 

merupakan suatu himpunan pendapat yang saling berhubungan dan terkait 

dengan sifat pembelajaran (Suyono, 2012). sedangkan penjelasan dari 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) adalah Sejak 1970, 

Institute Fruedenthal di Belanda Mengembangkan suatu pendekatan teoritis 

terhadap pembelajaran matematika yang dikenal dengan pendekatan 

Realistik.  

Pendekatan ini di cetuskan oleh profesor Hans Fruedenthal, seorang 

ahli pendidikan matematika belanda. Pendekatan ini akhirnya diberi nama 

Realistic Mathematics Education (RME). Pembelajaran RME pertama kali 



diperkenalkan dan dikembangkan di Belanda sejak tahun 1970 oleh Institut 

Fruedenthal dan menunjukkan hasil yang baik. Di Indonesia, pembelajaran 

RME ini dikenal dengan PMRI (Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia). PMRI pertama kali diujicobakan pada beberapa SD/MIN di 

Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung pada tahun 2000. 

Realistic Mathematics Education (RME) merupakan pembelajaran 

yang memadukan antara konsep secara teoritis harus sama atau seimbang 

dengan realitas kehidupan atau di sebut juga suatu pendekatan pembelajaran 

matematika yang harus selalu menggunakan masalah sehari-hari. Dengan 

kata lain, konsep harus dapat direalisasikan dalam hidup dan kehidupan 

sebagai fakta nyata dari kehidupan itu sendiri (Ariyadi & Wijaya, 2012). 

b. Karakteristik Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

Adapun karakteristik pendekatan ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengawali pembelajaran matematika dengan masalah nyata 

atau kehidupan sehari- hari siswa. 

2. Menggunakan model penyelesaian masalah yang dikontruksi 

oleh siswa melalui bimbingan guru. 

3. Menggunakan kontribusi siswa melalui “aneka jawaban” dan 

“aneka acara”. 

4. Memaksimalkan interaksi antara siswa-siswa, siswa-guru, dan 

siswa-sumber belajar. 

5. Mengaitkan materi matematika dengan topik matematika 

lainnya. 

c. Prinsip-Prinsip Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 



Adapun Gravemeijer mengatakan bahwasanya Pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) memiliki tiga prinsip yaitu: 

1. Penemuan kembali secara terbimbing. Dalam menyelesaikan 

topik-topik matematika, siswa harus diberi kesempatan untuk 

mengalami proses mengemukakan konsep matematika. 

2. Topik matematika yang akan diajarkan diupayakan berasal dari 

fenomena sehari- hari. 

3. Model dikembangkan sendiri oleh siswa dalam memecahkan 

masalah konstektual (Zahra, 2010). 

Pengembangan model ini dapat berperan dalam menjembatani 

pengetahuan informal dan pengetahuan formal secara konkret dan abstrak. 

d. Langkah Pendekatan Realistic Mathematics Education ( RME) 

Adapun Langkah-langkah pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) adalah sebagai berikut : 

1. Pemberian arahan tentang materi yang akan dipelajari oleh 

siswa. 

2. Berikan penjelasan materi sesuai dengan aturan atau konsep 

materi yang sedang dipelajari secara teoritis. 

3. Berikan contoh atau masalah yang sesuai dengan materi ajar, 

dan lanjutkan dengan cara penyelesainnya. 

4. Berikan contoh lain untuk memperkuat dan memperkokoh 

pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa. 

5. Berikan tugas pada siswa untuk dikerjakannya secara kelompok 

atau individu. 



6. Lakukan penilaian terhadap hasil kerja siswa. Dengan 

melakukan penilaian secara baik akan dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa (Istarani & Ridwan, 2014). 

e. Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan RME 

Adapun kelebihan dan kekurangan pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) adalah sebagai berikut : 

1. Kelebihan Pendekatan Realistic Mathematics Education ( RME) 

a. Suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena 

menggunakan realitas yang ada di sekitar siswa. 

b. Karena siswa membangun sendiri pengetahuannya, maka siswa 

tidak mudah lupa dengan materi yang diajarkan. 

c. Siswa merasa dihargai dan semakin terbuka karena setiap 

jawaban ada nilainya. 

d. Memupuk kerja sama dalam kelompok. 

e. Melatih siswa untuk terbiasa berfikir dan berani mengemukakan 

pendapat. 

f. Pendidikan budi pekerti, misalnya saling bekerja sama dan 

menghormati teman yang sedang berbicara.  

2. Kekurangan Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

Kesulitan Pendekatan Pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) adalah: 

a. Tidak mudah untuk merubah pandangan yang mendasar tentang 

hal, misalnya mengenai siswa, guru dan peranan sosial atau 



masalah konstektual, sedangkan perubahan itu merupakan 

syarat untuk dapat diterapkan RME. 

b. Pencarian soal-soal konstektual yang memenuhi syarat-syarat 

yang di tuntut dalam pembelajaran realistic tidak selalu mudah 

untuk setiap pokok bahasan matematika yang dipelajari siswa, 

terlebih-lebih karena soal-soal tersebut harus bisa diselesaikan 

dengan berbagai macam-macam cara. 

c. Tidak mudah bagi guru untuk mendorong siswa untuk 

menemukan berbagai cara dalam menyelesaikan soal atau 

memecahkan masalah. 

d. Tidak mudah bagi guru untuk memberikan bantuan kepada 

siswa agar menemukan konsep-konsep atau prinsip-prinsip 

matematika yang dipelajari. 

3. Sedangkan  kelemahan  pendekatan  Realistic Mathematics Education 

(RME) adalah : 

a. Tidak semua siswa memiliki daya tangkap yang sama terhadap 

materi yang diajarkan oleh guru. Oleh Karena itu, hendaknya 

gru menjelaskan materi ajar di ulangi sampai tiga kali. 

b. Ada kalanya tugas siswa tidak diperiksa secara langsung, 

sehingga tidak diketahui secara pasti tentang daya serap siswa 

mengikuti pelajaran saat itu. 

c. Atau, ada kalanya guru tidak mengoreksi hasil dari kerja siswa 

yang diberikan kepadanya. Hal ini dapat menyebabkan 



presenter buruk bagi guru itu sendiri dan bagi siswa sebagai 

subjek pendidikan dan pengajaran. 

 

3. Pendekatan Realistic Mathematics Education Pada Materi Volume Kubus 

Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) merupakan 

pembelajaran yang memadukan antara konsep secara teoritis harus sama atau 

seimbang dengan realitas kehidupan atau di sebut juga suatu pendekatan 

pembelajaran matematika yang harus selalu menggunakan masalah sehari-hari. 

Dengan kata lain, konsep harus dapat direalisasikan dalam hidup dan kehidupan 

sebagai fakta nyata dari kehidupan itu sendiri. Dalam hal ini Pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) akan mengaitkan pengalaman atau masalah sehari-

hari pada salah satu materi pembelajaran matematika yaitu menghitung volume 

kubus. 

Kubus adalah bangun tiga dimensi yang memiliki 12 rusuk dan 6 bidang 

permukaan yang masing-masing bidangnya berbentuk bujursangkar. Pada dasarnya 

kubus merupakan sebuah kotak. Sebuah kotak memiliki 12 sisi (rusuk). Masing-

masing sisi dapat dianggap sebagai sisi panjang, sisi lebar, dan sisi tinggi 

bergantung pada sudut pandang pengamat. Pada sebuah kubus, semua 12 sisinya 

memiliki panjang yang sama. 

Kubus memiliki 6 bidang permukaan yang semuanya merupakan bidang 

bujursangkar. Kubus adalah kotak yang istimewa karena semua bidangnya 

berbentuk bujursangkar. 



Untuk menghitung volume atau isi sebuah kubus, maka harus diketahui 

dimensi sisi kubus tersebut. Rumus untuk menghitung volume kubus adalah volume 

= sisi x sisi x sisi. Rumus ini dapat ditulis sebagai berikut. 

 

Satuan volume adalah satuan panjang kubik misalnya millimeter kubik 

(mm3), centimeter kubik (cm3) , meter kubik (m3), dan lain sebagainya. 

Contoh Perhitungan Volume Kubus 

Berikut beberapa contoh cara menghitung volume kubus. 

1. Sebuah balok kayu berbentuk kubus memiliki sisi-sisi yang 

panjangnya 3 cm. Berapa volume kubus tersebut? (Petunjuk: volume 

kubus = sisi x sisi x sisi).  

Jawab:  

Volume balok kayu  = 3 cm x 3 cm x 3 cm 

= 27 cm3.   atau 

Volume = S3 = 33 cm  = 27 cm3 

2. Sebongkah balok es dipotong membentuk sebuah balok yang panjang, 

lebar, dan sisinya sama yaitu 2 m. Berapa volume balok es tersebut? 

(Petunjuk: volume kubus = sisi x sisi x sisi). 

Jawab: 

Balok atau kotak dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang sama 

(ketiga sisinya sama) merupakan kubus.  

Volume balok es = 2 m x 2 m x 2 m  

= 8 m3.   atau 

Volume = S3 = 23 m = 8 m3 



3. Sebuah balok beton akan dicetak berbentuk kubus dengan panjang 

sisi-sisi 1,5 meter. Berapa meter kubik volume beton yang digunakan 

untuk mencetak balok beton tersebut? (Petunjuk: volume kubus = sisi 

x sisi x sisi). 

Jawab: 

Volume balok beton = 4 m x 4 m x 4 m  

= 64 m3.   atau 

Volume = S3 = 43 m = 64 m3 

Namun permasalahan yang dihadapi saat ini adalah siswa di jaman sekarang 

kurang bisa mencerna pengajaran yang hanya bisa mereka dengarkan teorinya. 

Untuk itu dibutuhkan sebuah alat peraga yang bisa mereka lihat dan juga bisa 

dipraktekkan oleh siswa itu sendiri, sehingga siswa akan lebih mudah menerima 

pengajaran.  

4. Alat Peraga Dada Santi 

Alat peraga ini penulis ciptakan dikhususkan untuk materi volume kubus, 

yaitu Dada Santi ( Dadu-Dadu Satu Centimeter).  Sesuai dengan namanya dadu-

dadu satu centimeter (1cm) pada alat peraga ini hanya memakai beberapa dadu 

dengan ukuran 1 cm.  

a. Cara Penerapan Dada Santi 

Langkah-langkah penggunaan Dada Santi untuk menentukan suatu 

volume kubus adalah sebagai berikut : 

1. Kumpulkan dadu yang sudah dipersiapkan. 

2. Ambil satu-persatu dadu untuk disusun menjadi sebuah kubus. 

3. Satu satuan kubus berarti memiliki panjang satuan 1 cm.  



4. Susun dadu sesuai ukuran yang disebutkan di dalam soal. 

Untuk contoh penerapan Dada Santi kedalam soal kita akan menggunakan 

contoh soal di atas. Kita gunakan contoh soal nomor satu. 

Sebuah balok kayu berbentuk kubus memiliki sisi-sisi yang panjangnya 3 

cm. Berapa volume kubus tersebut?  

Jawab : 

Satu satunya langkah yaitu kita harus menyusun dadu-dadu tersebut sesua 

dengan ukuran yang telah ditentukan di dalam soal. Untuk menyusunya kita akan 

menyusun dadu persisi bawah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar di 

bawah ini : 

1. Dadu disusun persisi bawah dengan ketentuan 3 dadu di setiap sisinya 

 

Gambar 2.1 proses penggunaan dada santi tahap I 

Dari gambar 2.1 kita peroleh jumlahnya adalah 9 satuan dadu 

2. Lalu kita tumpuk dadu lagi di atasnya sesuai gambar 2.2 

 

Gambar 2.2 proses penggunaan dada santi tahap II 

Dari gambar 2.2 diperoleh jumlah keseluruhan adalah 18 satuan dadu 

3. Tumpuk dadu lagi sanpai mencapai tingginya 3 satuan dadu ( 3cm) 



 

Gambar 2.3 proses penggunaan dada santi tahap III 

Dari gambar 2.3 diperoleh jumlah akhir adalah 27 satuan dadu.  

Gambar 2.3 merupakan hasil akhir penghitungan volume kubus. Berarti 

volume kubus tersebut adalah 27 dadu atau 27 cm3. 

Dengan penggunaan alat peraga ini siswa kelas VIII-B akan lebih tertarik 

untuk mempejari volume kubus karena siswa langsung mempraktekkannya dengan 

alat peraga yang mereka jumpai setiap hari. Sehingga akan meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas VIII-B MTs Al Ma’ruf Kartayuda Kedungtuban Blora pada 

Materi volume kubus. 

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian pertama yaitu tentang Penerapan Pembelajaran Realistic 

Mathematic Education (RME) Volume bangun ruang Di Kelas VIII oleh Moh. 

Miftachul Huda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana 

keterlaksanaan RPP selama berlangsungnya pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan RME pada materi volume bangun ruang, bagaimana aktivitas siswa 

selama berlangsungnya pembelajaran dengan menggunakan pendekatan RME pada 

materi volume bangun ruang, bagaimana hasil belajar siswa setelah proses 

pembelajaran dengan pendekatan RME pada materi luas permukaan dan volume 

limas, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran dengan pendekatan RME 

pada materi volume bangun ruang di kelas VIII A SMP Yayasan Taman. 



Untuk menjawab pertanyaan diatas peneliti membuat perangkat 

pembelajaran berupa RPP dan LKS sebagai acuan dalam pelaksanaan penerapan 

pembelajaran dengan pendekatan RME. Adapun instrument pada penelitian ini 

yaitu: 

1) Lembar pengamatan Keterlaksanaan RPP untuk pembelajaran 

Matematika dengan Pendekatan RME yang digunakan untuk 

mengamati Keterlaksanaan RPP yang dilakukan oleh guru dengan 

mengacu pada RPP yang telah dibuat dan disepakati. 

2) Lembar pengamatan aktivitas siswa yang digunakan untuk mengamati 

aktivitas siswa selama pembelajaran matematika dengan pendekatan 

RME berlangsung. 

3) Soal tes yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman 

siswa terhadap pokok bahasan volume bangun ruang. 

4) Lembar angket respon yang digunakan untuk mengetahui respon 

siswa terhadap pembelajaran matematika dengan pendekatan RME 

yang diterapkan pada pokok bahasan volume bangun ruang. 

Kesimpulan dari rangkaian kegiatan di atas dapat diperoleh dengan data 

yang telah dikumpulkan peneliti yaitu :  

1) Keterlaksanaan RPP kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran dengan pendekatan RME secara umum dalam kategori 

baik dengan skor 3,33. 

2) Aktivitas siswa aktif setelah dirata-rata pada pertemuan I dan 

pertemuan II adalah sebesar 91,67% karena aktifitas aktif > 75 % dari 

pada aktivitas pasif berarti aktivitas yang dilakukan siswa tergolong 



aktivitas aktif atau pembelajaran yang telah dilakukan mampu 

merangsang siswa untuk beraktivitas aktif belajar di kelas. 

3) Hasil tes belajar Siswa Kelas VIII SMP Yayasan Taman tuntas dalam 

pembelajaran ini baik secara individu maupun klasikal karena 91,89% 

dinyatakan tuntas. 

4) pada respon siswa jawaban pertanyaan nomer 1 sampai 6 dengan nilai 

≥ 85 %. Dengan demikian hampir seluruh siswa memberikan respon 

dan sambutan sangat positif terhadap pembelajaran matematika 

dengan pendekatan RME pada materi volume bangun ruang (Hazami, 

2007). 

Penelitian kedua yaitu tentang pengembangan perangkat pembelajaran 

menggunakan pendekatan PMR yang dilakukan oleh Wiwin Rita Sari dengan 

harapan dapat memberikan kontribusi bagi pembelajaran matematika. Pendekatan 

PMR ini dipilih sebagai salah satu upaya menyikapi masalah yang diuraikan. Selain 

itu, pemilihan pendekatan PMR ini juga ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran 

matematika yang ingin dicapai, yaitu kemampuan koneksi matematis dan minat 

siswa terhadap matematika. Peneliti berharap pengembangan ini menjadi salah satu 

inspirasi para guru untuk mencoba mengasah kreativitasnya dalam 

mengembangkan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Adapun tujuan pengembangan ini adalah : 

1) Mendeskripsikan kevalidan perangkat pembelajaran yang dihasilkan 

yaitu perangkat pembelajaran bangun ruang di SMP dengan 

pendekatan pendidikan matematika realistik; 



2) Mendeskripsikan kepraktisan perangkat pembelajaran yang 

dihasilkan; 

3) Mendeskripsikan keefektifan perangkat pembelajaran yang dihasilkan 

ditinjau dari kemampuan koneksi matema-tis, hasil belajar/ 

ketercapaian kompetensi dasar, dan minat terhadap matematika. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan menggunakan 

model pengembangan 4D yang meliputi tahap pendefinisian (define), perancangan 

(design), pengembangan (develop), dan diseminasi (disseminate). (Thiagarajan, 

Semmel, & Semmel, 1974). Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Seputih 

Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah dari bulan April sampai dengan bulan Mei 

2014. 

Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII dan seorang 

guru matematika di SMP Negeri 2 Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. 

Uji coba pada tahap pertama atau uji coba terbatas melibatkan 12 siswa dari kelas 

VIII B. Sedangkan subjek uji coba tahap kedua atau uji coba lapangan melibatkan 

37 siswa kelas VIII A dan seorang guru matematika di SMP tersebut. 

Prosedur pengembangan yang dilakukan meliputi tahap pendefinisian 

(define), perancangan (design), pengembangan (develop), diseminasi 

(dissemination). Pada tahap pengembangan dilakukan kegiatan validasi ahli (expert 

appraisal) dan uji pengembangan (developmental testing). Kegiatan validasi ahli 

dilakukan oleh 2 (dua) dosen ahli dan bertujuan untuk mendapatkan data mengenai 

kevalidan perang-kat yang dihasilkan. 

Adapun lembar validasi yang digunakan untuk menilai kevalidan perangkat 

terlebih dahulu divalidasi oleh satu ahli. Pada uji pengembangan dilakukan uji 



keterba-caan (uji coba terbatas) dan uji lapangan. Uji keterbacaan melibatkan 12 

siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah untuk melakukan penilaian 

terhadap LKS. Setelah dilakukan uji keterbacaan selanjutnya dilaksanakan uji 

lapangan bertujuan untuk mendapatkan data mengenai kepraktisan dan keefektifan 

perangkat. 

Dari hasil serangkaian kegiatan penelitian yang telah dilakukan diperoleh 

kesimpulan bahwa perangkat pembelajaran bangun ruang di SMP menggunakan 

pendekatan pendidikan matematika realistik valid, praktis, dan efektif. Hasil 

validasi menunjukkan bahwa masing-masing perangkat yang berupa silabus, RPP, 

LKS, TKKD, dan TKKM masing-masing memenuhi kriteria kevalidan dalam 

kategori sangat baik. Hasil penilaian kepraktisan menunjukkan bahwa masing-

masing komponen perangkat menghasilkan penilaian dalam kategori sangat baik 

sehingga perangkat dikatakan praktis. 

Perangkat pembelajaran hasil pengembangan menggunakan pendekatan 

pendidikan matematika realistik telah memenuhi kriteria efektif. Keefektifan 

perangkat pembelajaran terlihat dari perolehan hasil TKKD siswa yang 

menunjukkan bahwa 86,49% siswa telah memenuhi nilai KKM; hasil TKKM siswa 

menunjukkan sebanyak 81,08% siswa telah mencapai KKM; dan hasil pengisian 

angket minat siswa terhadap matematika menunjukkan sebanyak 83,78% siswa 

mencapai kategori minimal baik (Sari, 2016). 

Penelitian yang terakhir yaitu tentang upaya meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematik siswa smp di kota bandung dengan pendekatan realistic 

mathematics educations pada siswa smp di kota bandung oleh Siti Chotimah dengan 

tujuan penelitian Mengkaji kemampuan komunikasi matematik siswa yang 



pembelajarannya melalui pendekatan RME dengan siswa yang pembelajarannya 

dengan cara biasa. 

Menurut Schoen, Bean, dan Ziebarth (Saragih, 2007:36), “ Komunikasi 

matematik adalah kemampuan siswa dalam menjelaskan suatu algoritma dan cara 

unik memecahkan masalah, kemampuan siswa mengkonstruksi dan menjelaskan 

sajian fenomena dunia nyata secara grafik, kata-kata/kalimat, persamaan, tabel dan 

sajian fisik atau kemampuan siswa memberikan dugaan tentang gambar-gambar 

geometri‟ “. Sedangkan Greenes dan Schulman (Saragih, 2007:36) mengatakan 

bahwa komunikasi matematik merupakan, 

1) Kekuatan sentral bagi siswa dalam merumuskan konsep dan strategi, 

2) Modal keberhasilan bagi siswa terhadap pendekatan dan penyelesaian 

dalam eksplorasi dan investigasi matematika, 

3) Wadah bagi siswa dalam berkomunikasi dengan temannya untuk 

memperoleh informasi, bagi pikiran dan penemuan, curah pendapat, 

menilai, dan mempertajam ide untuk meyakinkan yang lain. 

Metode dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, karena ada 

pemanipulasian perlakuan, dimana kelas yang satu mendapat pembelajaran melalui 

pendekatan RME dan kelas yang lain mendapat pembelajaran dengan cara biasa, 

pada awal dan akhir kedua kelas diberi tes. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa SMP di Kota Bandung. Sampel dalam penelitian ini adalah SMPN 

07 Bandung pada kelas VII.1 (kelas eksperimen) yang diberi perlakuan 

pembelajaran dengan pendekatan RME dan kelas VII.2 (kelas kontrol) diberi 

pembelajaran biasa. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dalam bentuk tes. Data 



yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi matematik siswa dikumpulkan 

melalui tes (pretes dan postes).  

Untuk menjawab permasalahan tersebut akan dianalisis peningkatan 

kemampuan komunikasi matematik siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan RME dan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Data 

yang dianalisis ada dua macam yaitu:  

1) Data kemampuan komunikasi matematik;  

2) Data Gain.  

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi Minitab 14 dan 

Mricrosoff Excel. Berikut ini uraian data hasil penelitian dan pembahasan.  

Rataan skor kemampuan komunikasi matematik siswa kelas eksperimen 

sebelum pembelajaran lebih kecil dibandingkan dengan siswa kelas kontrol, yaitu 

rataan skor kelas eksperimen 7.24 sedangkan rataan skor kelas kontrol 7.19. 

Perbedaannya sekitar 0.5, ini menunjukkan adanya perbedaan pada kemampuan 

awal. Sedangkan setelah pembelajaran dilaksanakan rataan skor kemampuan 

komunikasi matematik siswa kelas eksperimen yaitu 12.54 dan standar deviasinya 

3.82. Sementara itu rata-rata skor postes kelas kontrol yaitu 11.86 dengan standar 

deviasinya 2.48. Berdasarkan standar deviasi skor postes kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, dapat dilihat bahwa penyebaran kemampuan komunikasi matematik 

setelah pembelajaran untuk kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

Berdasarkan Tabel 4.1 untuk rata-rata N-Gain kelas eksperimen 0.63 dan kelas 

kontrol 0.53, hal ini menunjukkan bahwa hasil peningkatan kemampuan 

komunikasi matematik siswa yang pembelajarannya menggunakan pendekatan 



RME lebih baik secara signifikan daripada yang pembelajarannya menggunakan 

cara biasa. 

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan hasil dari analisis data 

yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan 

komunikasi matematik siswa yang pembelajarannya dengan menggunakan 

pendekatan RME lebih baik daripada siswa yang pembelajarannya dengan 

menggunakan pembelajaran cara biasa. 

1. Perbedaan dari setiap penelitian 

Untuk perbedaan dari setiap penelitian di atas bisa dilihat pada tabel 2.1 di 

bawah : 

Tabel 2.1 Perbedaan dari setiap penelitian di atas 

Perbedaan Penelitian 1 Penelitian 2 
Penelitian 3 

Pembahsan 

Tentang Penerapan 

Pembelajaran 

Realistic 

Mathematic 

Education (RME) 

Volume bangun 

ruang 

Tentang 

pengembangan 

perangkat 

pembelajaran 

menggunakan 

pendekatan PMR 

Tentang upaya 

meningkatkan 

kemampuan 

komunikasi 

matematik dengan 

pendekatan 

realistic 

mathematics 

educations 

Tujuan 

1. mengetahui 

tentang 

bagaimana 

keterlaksanaan 

RPP selama 

berlangsungnya 

pembelajaran 

Mendeskripsikan 

keefektifan 

perangkat 

pembelajaran yang 

dihasilkan ditinjau 

dari kemampuan 

koneksi matematis, 

Mengkaji 

kemampuan 

komunikasi 

matematik siswa 

yang 

pembelajarannya 

melalui pendekatan 



dengan 

menggunakan 

pendekatan RME 

pada materi 

volume bangun 

ruang,  

2. bagaimana 

aktivitas siswa 

selama 

berlangsungnya 

pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

pendekatan RME 

pada materi 

volume bangun 

ruang,  

3. bagaimana hasil 

belajar siswa 

setelah proses 

pembelajaran 

dengan 

pendekatan RME 

pada materi luas 

permukaan dan 

volume limas 

hasil belajar/ 

ketercapaian 

kompetensi dasar, 

dan minat terhadap 

matematika 

RME dengan siswa 

yang 

pembelajarannya 

dengan cara biasa. 

Hasil 

1. Keterlaksanaan 

RPP kemampuan 

guru dalam 

mengelola 

pembelajaran 

dengan 

Perangkat 

pembelajaran hasil 

pengembangan 

menggunakan 

pendekatan 

pendidikan 

Peningkatan 

kemampuan 

komunikasi 

matematik siswa 

yang 

pembelajarannya 



pendekatan RME 

secara umum 

dalam kategori 

baik dengan skor 

3,33. 

2. Aktivitas siswa 

aktif setelah 

dirata-rata pada 

pertemuan I dan 

pertemuan II 

adalah sebesar 

91,67% karena 

aktifitas aktif > 75 

% dari pada 

aktivitas pasif 

berarti aktivitas 

yang dilakukan 

siswa tergolong 

aktivitas aktif atau 

pembelajaran 

yang telah 

dilakukan mampu 

merangsang siswa 

untuk beraktivitas 

aktif belajar di 

kelas. 

3. Hasil tes belajar 

Siswa Kelas VIII 

SMP Yayasan 

Taman tuntas 

dalam 

pembelajaran ini 

matematika 

realistik telah 

memenuhi kriteria 

efektif. Keefektifan 

perangkat 

pembelajaran 

terlihat dari 

perolehan hasil 

TKKD siswa yang 

menunjukkan 

bahwa 86,49% 

siswa telah 

memenuhi nilai 

KKM 

dengan 

menggunakan 

pendekatan RME 

lebih baik daripada 

siswa yang 

pembelajarannya 

dengan 

menggunakan 

pembelajaran cara 

biasa 



baik secara 

individu maupun 

klasikal karena 

91,89% 

dinyatakan tuntas. 

 

2. Persamaan dari setiap penelitian di atas 

Dari semua hasil penelitian yang relevan di atas dapat di simpulkan 

sebagai berikut : 

a. Pendekatan pembelajaran yang digunakan yaitu Realistic 

Mathematic Education (RME). 

b. Hasil yang ditunjukan menunjukkan hasil yang positif yaitu telah 

terjadi peningkatan pada setiap hasil pembelajaran. 

 

C. KERANGKA BERPIKIR 

Kerangka pikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam 

penelitian berkenaan dua variabel atau lebih. Kerangka pikir yang baik akan 

menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Oleh karena 

itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka 

pikir. Pembelajaran yang terjadi di dalam kelas merupakan suatu kegiatan rutin 

yang dilakukan guru kepada siswa. 

Tidak terciptanya suatu kelas yang kondusif dan proses pembelajaran yang 

efektif menyebabkan aktivitas dan hasil belajar rendah pada siswa, terutama pada 

pelajaran matematika yang memiliki tingkat kesukaran tinggi dan tidak 

mendapatkan minat dari siswa untuk mau mengikuti pembelajaran. Dibutuhkan 

pendekatan yang tepat untuk membantu siswa meningkatkan hasil belajarnya. 



Pendekatan tersebut adalah pendekatan RME karena merupakan pendekatan 

pembelajaran yang menghubungkan aktivitas manusia dan pengalaman belajar 

siswa secara konstektual agar mampu menyelesaikan masalah dengan caranya 

sendiri. Dan dengan adanya alat peraga akan membantu siswa mempermudah 

memahami materi yang akan disampaikan. Hubungan antar variabel dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada diagram kerangka pikir sebagai berikut: 

 
Gambar 2.4 Kerangka pikir konsep variabel 

Keterangan : 

X = Pendekatan RME 

Y = Alat Peraga 

Z = Hasil belajar siswa 

+ = saling berhubungan 

 = Pengaruh 

Berdasarkan gambar 2.4 di atas, dapat dijelaskan bahwa pendekatan RME 

yang dihubungkan dengan alat peraga akan berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Semakin sering dilakukan pendekatan pembelajaran ini, maka aktivitas siswa 

akan menjadi aktif, menyukai pembelajaran matematika dan hasil belajar siswa 

akan semakin meningkat. 

Berdasarkan kajian teori, penelitian yang relevan, dan kerangka pikir, maka 

hipotesis penelitian yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah ada pengaruh 

yang positif pada pendekatan RME terhadap hasil belajar siswa kelas VIII-B MTs 

Al Ma’ruf Kartayuda pada materi volume kubus.  



BAB III   

 METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan Penelitian Tindakan kelas. Suyanto 

mengatakan PTK adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan 

melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan 

praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional. PTK juga bertujuan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta membantu 

memberdayakan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran di sekolah. 

Penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau di tempat mengajar yaitu sekolah, 

dengan penekanan pada penyempurnaan, atau peningkatan praktik dan proses 

dalam pembelajaran. Jadi dalam penelitian PTK ada tiga unsur atau konsep, seperti: 

1. Penelitian adalah aktivitas mencermati suatu objek tertentu melalui 

metodologi ilmiah dengan mengumpulkan data-data dan dianalisis 

untuk menyelesaikan suatu masalah. 

2. Tindakan adalah suatu aktivitas yang sengaja dilakukan dengan tujuan 

tertentu yang berbentuk siklus kegiatan dengan tujuan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan mutu atau kualitas proses belajar 

mengajar. 

3. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama 

menerima pelajaran yang sama dari seorang guru. 

Adapun siklus atau tahapan dalam melakukan penelitian PTK adalah 

sebagai berikut:  



 
Gambar 3.1 diagram sikluk penelitian tindakan kelas 

Menurut Kemmis dan Mc.Taggart penelititan tindakan kelas dilakukan 

melalui proses yang dinamis dan komplementasi yang terdiri dari empat 

“momentum” esensial, yaitu sebagai berikut: 

1. Penyusunan Rencana 

Rencana adalah mengembangkan rencana tindakan yang secara kritis 

untuk meningkatkan apa yang telah terjadi. 

2. Tindakan 

Tindakan yang dimaksud disini adalah tindakan yang dilakukan 

secara sadar dan terkendali, yang merupakan variasi praktik yang cermat 

dan bijaksana. Tindakan juga dilakukan disertai dengan niat untuk 

memperbaiki keadaan. Salah satu perbedaan antara penelitian tindakan dan 

penelitian biasa adalah bahwa penelitian diamati. Pelakunya mengumpul 

bukti tentang tindakan mereka agar dapat sepenuhnya menilainya. 



Untuk mempersiapkan evaluasi, sebelum bertindak mereka 

memikirkan jenis bukti yang akan diperlukan untuk mengevaluasi 

tindakannya yang kritis. PTK didasarkan atas pertimbangan teoritis dan 

empiris agar hasil yang diperoleh berupa peningkatan PBM maksimal. 

Pelaksanaan PTK adalah guru kelas yang bersangkutan dengan 

berkolaborasi dengan pihak lain (teman sejawat). Hal yang dilakukan adalah 

tindakan yang telah direncanakan. 

3. Observasi 

Mengamati atas hasil atau tampak dari tindakan yang dilakukan, 

dikenakan terhadap siswa. Observasi berfungsi untuk mendokumentasikan 

pengaruh tindakan terkait. Observasi itu juga berorientasi ke masa yang 

akan datang, memberikan dasar bagi refleksi sekarang, lebih-lebih lagi 

ketika putaran sekarang ini berjalan. Observasi yang cermat diperlukan 

karena tindakan selalu akan dibatasi oleh keadaan realitas, dan semua 

kendala itu belum pernah dapat dilihat dengan jelas pada waktu yang lalu. 

Observasi perlu direncanakan dan juga didasarkan dengan 

keterbukaan pandangan dan pemikiran serta bersifat respontif. Objek 

observasi adalah seluruh proses tindakan yang terkait, pengaruhnya (yang 

disengaja dan tidak disengaja), keadaan dan kendala tindakan direncanakan 

serta pengaruhnya ataupun persoalan lain yang timbul dalm konteks terkait. 

Observasi dalam PTK adalah kegiatan pengumpulan data yang berupa 

proses perubahan kinerja PBM. 

 

 



4. Refleksi 

Refleksi adalah mengingat dan merenungkan suatu tindakan persis 

seperti yang telah dicatat dalam observasi. Refleksi berusaha memahami 

proses, masalah, persoalan, dan kendala yang nyata dalam tindakan 

strategis. Refleksi mempertimbangkan ragam perspektif yang mungkin ada 

dalam suatu situasi dan memahami persoalan serta keadaan tempat 

timbulnya persoalan itu. Dalam refleksi ada beberapa kegiatan penting, 

seperti: 

a. Merenungkan kembali mengenai kekuatan dan kelemahan dari 

tindakan yang telah dilakukan. 

b. Menjawab tentang penyebab situasi dan kondisi yang terjadi 

selam pelaksanaan tindakan berlangsung. 

c. Memperkirakan solusi atas keluhan yang muncul. 

d. Mengidentifikasi kendala atau ancaman yang mungkin 

dihadapi. 

e. Memperkirakan akibat dan implikasi atas tindakan yang 

direncanankan. 

Selain itu, adapun empat aspek kegiatan refleksi yaitu:  

a. Analisis dari hasil penelitian 

b. Pemaknaan data hasil analisis 

c. Penjelasan hasil analisis 

d. Penyimpulan apakah masalah itu selelsai teratasi atau tidak. Jika 

teratasi, berapa persen yang teratasi dan berpa persen yang 

belum. Jika ada yang belum teratasi, apakah perlu dilanjutkan 



kesiklus berikutnya atau tidak. Jadi dalam refleksi akan 

ditentukan apakah penelitian itu berhenti disitu atau diteruskan. 

(Kunandar, 2008) 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah kelas VIII-B yang berjumlah 19 siswa. 

Karena dari hasil observasi di kelas ini yang mengalami masalah dalam proses 

pembelajaran. Yaitu kurangnya partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran sehingga hasil pembelajaran tidak sesuai dengan yang di harapkan. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat pada waktu penelitian menggunakan suatu metode. 

Untuk mempermudah dalam pengumpulan data dan analisis data, maka dalam 

penelitian ini penulis menggunakan instrumen penelitian berupa tes dan lembar 

observasi. Macam-macam instrumen diuraikan sebagai berikut: 

a) Lembar Observasi 

Lembar observasi yang digunakan adalah lembar pengamatan tentang 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran digunakan untuk 

memperoleh data tentang kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. 

Lembar observasi aktivitas siswa digunakan untuk mengetahui aktivitas 

siswa pada saat pembelajaran berlangsung. 

b) Lembar Tes 

Lembar tes dirancang mengacu pada indikator yang ditetapkan pada 

RPP. Lembar tes yang dimaksud berupa soal-soal yang diberikan kepada 



siswa. Lembar tes ini sudah terlebih dahulu dilakukan bimbingan dan 

validasi oleh guru matematika di sekolah. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian bersumber dari interaksi guru dan siswa dalam 

pembelajaran matematika dan berupa data tindakan belajar atau perilaku pelajar 

yang dihasilkan dari aktivitas siswa serta tes untuk mengetahui kemampuan siswa. 

Pengambilan data dilakukan dengan mengumpulkan : 

1. Observasi 

Proses pembelajaran dilakukan pengamatan tentang aktivitas siswa 

dan guru selama mengikuti pembelajaran. pengamatan ini diamati oleh 

seorang observer yaitu teman sejawat atau orang lain. Pengamatan ini 

bertujuan untuk melihat aktivitas siswa dan guru selama pembelajaran 

menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) pada 

materi penjumlahan berlangsung. 

2. Tes 

Tes digunakan untuk melihat sejauh mana pengguasaan siswa pada 

materi penjumlahan menggunakan pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME). Tes yang diberikan terbagi dua, yaitu tes individu dan 

tugas kelompok. Tes individu adalah tes yang diberikan untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah pada materi 

penjumlahan dengan penerapan pendekatan RME. Sedangkan tugas 

kelompok merupakan tugas yang diberikan pada setiap pelaksanaan 

pembelajaran berlangsung. 



 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh pada penelitian kemudian dianalisis, tujuan analisis 

data adalah untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan pada rumusan 

masalah. Adapun data yang dianalisis yaitu: 

1. Data Observasi 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati guru dan 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. untuk membatasi 

pengamat, observasi ini dilakukan dengan menggunakan lembar 

pengamatan, ini memuat aktivitas yang akan diamati serta kolom-kolom 

yang menunjukkan tingkat dari setiap aktivitas yang diamati. Data ini 

dianalisis dengan menggunakan rumus presentase, ini berguna untuk 

mengetahui apakah proses pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan 

yang direncanakan. 

Aktivitas guru dan siswa di dalam mengelola pembelajaran dianalisa 

dengan menggunakan rumus presentase sebagai berikut: 

P = 
f 

x 100% 
N 

 

Keterangan: 

P = Angka Persentase 

F = Frekuensi aktivitas yang muncul 

N = Jumlah aktivitas keseluruhan (Sudjiono, 2009) 

Membuat interval presentase dan kategori kriteria penilaian observasi 

guru dan siswa sebagai berikut : 



Tabel 3.1 Kategori Kriteria Penilaian Hasil Pengamatan Aktivitas 

Guru dan Siswa 

Nilai Kriteria 

0% – 39% Gagal 

40% – 55% Kurang Baik 

56% – 65% Cukup Baik 

66% – 79% Baik 

80% – 100% Baik Sekali 

 

Data dari observasi ini untuk menjawab rumusan masalah tentang 

bagaimana aktivitas guru dan siswa dalam meningkatkan partisipasi aktif 

belajar siswa melalui pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

pada pembelajaran Matematika di Kelas VIII-B MTs Al Ma’ruf Kartayuda 

Kedungtuban Blora 

2. Analisis Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Menurut Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di MTs Al Ma’ruf 

Kartayuda untuk ketuntasan belajar individual paling sedikit >65, 

sedangkan ketuntasan belajar secara klasikal >70. Data yang digunakan 

untuk menganalisis ketuntasan hasil belajar siswa adalah nilai yang 

diperoleh dari hasil soal tes yang diberikan. 

Untuk melihat ketuntasan belajar secara individu maupun klasikal, 

selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif 

persentase dengan rumus: 

a. Secara Individual 

 



P = 
f 

x 100% 
N 

Keterangan: 

P = Angka Persentase 

F = Frekuensi aktivitas yang muncul 

N = Jumlah aktivitas keseluruhan 

b. Secara Klasikal 

KS = 
ST 

x 100% 
N 

Keterangan: 

KS = Ketuntasan klasikal 

ST = Jumlah siswa tuntas 

N = Jumlah siswa dalam kelas 
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