
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Pembelajaran Matematika 

Secara nasional pembelajaran diartikan sebagai suatu proses interaksi dimana 

melibatkan beberapa komponen utama, komponen tersebut yaitu siswa, guru, serta 

sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar (Isnaini, 2020). 

Pembelajaran adalah pemberian suatu kondisi yang mana menimbulkan proses belajar 

bagi siswa, pemberian kondisi dapat dilakukan dengan bantuan guru atau oleh siswa 

itu sendiri (Sani, 2013). Pendapat lain mengemukakan bahwa pembelajaran adalah 

pembentukan sikap serta kepercayaan pada diri siswa, serta proses perolehan ilmu dan 

pengetahuan melalui bantuan guru (Putri, 2016). Dari berbagai pendapat mengenai 

pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah interaksi antar guru 

dengan siswa maupun antar siswa, serta komunikasi dua arah yang diupayakan oleh 

guru. 

Bidang studi yang ada pada semua jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar 

hingga perguruan tinggi adalah matematika (Mucarno dan Astuti, 2018). Menurut 

susanto, matematika merupakan disiplin ilmu yang mana dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam penyelesaian 

masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja serta memberikan dukungan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Mucarno dan Astuti, 2018). 

Matemtaika juga merupakan ilmu pengetahuan universal yang mendasari 

perkembangan teknologi modern, serta mempunyai peranan penting dalam berbagai 

disiplin ilmu dan dapat melatih daya pikir (Astuti, 2018). Oleh karena matematika 
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merupakan salah satu mata pelajaran yang penting untuk diajarkan di sekolah juga 

merupakan mata pelajaran yang mana mengajarkan siswa untuk berfikir logis, 

sistematis, kritis dan dapat bekerja untuk mencapai tujuan pembelajaran (arintasari, 

Rahmawati dan Sukamto, 2019). Matematika diberikan kepada siswa sebagai suatu 

kegiatan agar siswa dapat mengonstruksi sendiri pemahamannya melalui kegiatan-

kegiatan yang berlangsung dalam proses pembelajaran.  

Pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang 

menggunakan metode-metode agar proses pembelajaran matematika tumbuh dan 

berkembang juga siswa dapat melakukan proses pembelajaran yang efektif dan efisien 

dengan cara penggunaan metode-metode agar proses pembelajaran matematika 

tumbuh dan berkembang juga siswa dapat melakukan proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien (Chisara, dkk, 2018). Menurut Brumer, dalam pembelajaran 

matematika siswa diharuskan agar dapat berfikir secara kritis dalam menyelesaikan 

masalah ataupun sumber yang terkait dengan penemuan dan penyelesaian masalah 

(Heruman, 2014). Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah 

proses pembelajaran yang berfungsi untuk pengembangan kreatifitas berfikir siswa 

yang bisa meningkatkan kemapuan berfikir kritis, serta meningkatkan kemampuan 

membangun pengetahuan baru sebagai usaha guna meningkatkan penguasaan 

terhadap materi matematika (Harahap, 2018).  

Beberapa kompetensi yang diharapkan setelah siswa mengikuti pembelajaran 

matematika yang tertuang dalam silabus kurikulum 2013 revisi tahun 2017 oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ismi, Mirza, Nursangaji, 2019) yaitu siswa 

mampu: 
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1) Memahami konsep dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, 

2) Dapat melakukan operasi matematika untuk penyederhanaan dan analisis 

komponen yang ada, 

3) Melakukan penalaran matematis yang meliputi membuat generalisasi berdasarkan 

fakta, pola, fenomena ataupun data yang tersedia, membuat dugaan serta 

memverifikasinya, 

4) Memecahkan masalah serta memaparkan pendapat melalui simbol, tabel, 

diagram, serta media lainnya agar memperjelas masalah, dan 

5) Menumbuhkan sikap logis, kritis, cermat, teliti, dan tidak mudah menyerah dalam 

pemecahan masalah yang ada.  

Pembelajaran matematika adalah suatu proses yang dirancang dengan tujuan 

untuk menciptakan suatu keadaan yang memungkinkan siswa dan guru untuk 

melakukan aktivitas pembelajaran matematika di sekolah. Dimana pembelajaran 

matematika bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan siswa, 

mulai dari kemampuan pemahaman sampai pada kemampuan penalaran. Pembelajaran 

matematika juga membentuk seseorang untuk dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir logis, kritis, jelas, teliti, teratur dan sistematis.  

2.1.2 Hasil Belajar Matematika 

Hasil belajar dapat diklasifikasiakan dalam tiga ranah, yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotorik (Sudjana, 2011). Nawawi mengemukakan bahwa hasil belajar 

merupakan tingkat keberhasilan siswa saat mempelajari materi di sekolah, yang 

dinyatakan dengan skor yang diperoleh dari hasil tes pada beberapa materi pelajaran 

(Susanto, 2013). Hamalik berpendapat bahwa hasil belajar adalah sebagai terjadinya 
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suatu perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati serta diukur 

bentuk pengetahuan, sikap dan ketrampilanmya, dimana perubahan tersebut dapat pula 

diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan perkembangan yang lebih baik dari 

sebelumnya (Astuti, 2018).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut (Subaya, dkk, 2017), 

yaitu: 

1) Faktor Internal 

Faktor ini ditekankan pada diri individu yang mengikuti proses belajar. Adapun 

faktor yang mempengaruhi yaitu motovasi, perhatian, tanggapan kebiasaan, dan 

lain-lain. 

2) Faktor Eksternal 

Pencapaian tujuan belajar perlu untuk menciptakan adanya lingkungan belajar 

yang kondusif, hal ini nantinya akan berkaitan faktor luar siswa. Adapun faktor 

yang mempengaruhi yaitu pengetahuan, pemahaman konsep dan ketrampilan, 

serta pembentukan sikap.  

Hasil belajar matematika adalah kemampuan siswa yang diperoleh setelah 

melalui proses-proses dalam pembelejaran matematika, yang mana tercapainya hasil 

belajar tersebut sangat dipengaruhi oleh aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

matematika (Ariesta, 2019). Hasil belajar matematika adalah kemampuan yang 

diperoleh siswa setelah menerima pengalaman belajara matematika (Sudjana, 2011). 

Dimana, hasil belajar tersebut dicapai siswa melalui tes yang diberikan untuk 

mengukur pengetahuan dan kemampuan serta penguasaan siswa terhadap materi 

matematika.  
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Dapat dismpulkan bahawa hasil belajar matematika adalah tingkat penguasaan 

dan kemampuan-kemampuan yang dicapai siswa setelah mengikuti serangkaian 

proses pembelajaran matematika yang mana mencakup perubahan perilaku hasil 

belajar yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik melalui tes yang 

diberikan. Tinggi rendahnya suatu hasil belajar adalah tolak ukur dari berhasil atau 

tidaknya suatu proses pembelajaran.  

2.1.3 Model Pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) 

2.1.3.1 Pengertian Model Pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME)  

 

Model pembelajaran adalah rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi 

seluruh aspek sebelum, saat, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh seorang 

guru serta pula segala fasilitas yang terkait yang digunakan dalam proses belajar 

(Istrani, 2011). Menurut Arends, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau 

pula yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas 

dengan mengacu pada pendekatan pembelajaran yang digunakan termaksud 

didalamnya ada tujuan, tahap dalam kegiatan pembelajaran serta lingkungan 

pembelajaran dan pegelolaan kelas (Trianto, 2010). Sedangkan menurut Joice dan 

Weil, model pembelajaran adalah suatu rancangan yang telah dirancang sedemikian 

rupa dan digunakan untuk menyusun kurikulum, mengatur materi, dan memberi 

petunjuk kepada guru dikelasnya. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

adalah kerangka konseptual yang menggambarkan tata cara sistematik dalam 

menyusun proses belajar siswa dan berfungsi sebagai pedoman guru dalam merancang 

dan melaksanakan proses pembelajaran. 

Model pembelajaran mempunyai cirinya sendiri yang mana tidak dimiliki oleh 

strategi, metode, dan prosedur (Taufiq, Kartina dan Djafar, 2019). Adapun ciri 
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tersebut: 

1. Rasional teoretis logis yang disusun oleh para pengembangnya. Maksudnya para 

pengembang membuat teori dengan cara mempertimbangkan teorinya dengan 

kenyataan sebenarnya dan tidak secara fiktif. 

2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaiman siswa belajar. Maksudnya model 

pembelajaran tujuan jelas mengenai apa yang akan dicapai. 

3. Tingkah laku mengajar dibutuhkan agar model dapat terlaksana dengan baik. 

4. Lingkungan belajar diperlukan agar tujuan dari pembelajaran tercapai. 

Setiap model pembelajaran memerlukan sistem pengelolaan serta lingkungan 

belajar yang berbeda dan juga memberikan peranan yang berbeda baik kepada siswa, 

ruang fisik, dan pada sistem sosial kelas (Taufiq, dkk, 2019). 

Model pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) adalah model 

pembelajaran matematika yang dikembangkan di Belanda sejak tahun 1971 oleh 

Institut Freudenthal, Utrecht University di Negeri Belanda dimana matematika 

ditempatkan sebagai suatu bentuk aktivitas manusia (masthematics as a human 

activity) (Ramadhani, 2019). Menurut Soedjadi, RME pada dasarnya memanfaatkan 

kenyataan dan lingkungan yang dipahami oleh siswa agar mempermudah proses 

belajar mengajar matematika sehingga mencapai tujuan pendidikan matematika lebih 

baik lagi (Ananda, 2018). RME merupakan model pembelajaran matematika yang 

berfokus kepada siswa, dimana matematika adalah kegiatan manusia dan harus 

dihubungkan secara nyata terhadap kondisi kehidupan sehari-hari siswa kepengalaman 

belajar yang terfokus pada hal-hal nyata (Catrining dan Widana, 2018).  
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Secara garis besar RME adalah suatu teori pembelajaran yang dikembangkan 

khusus untuk matematika (Sutarto dan Syarifuddin, 2013). Model pembelajaran RME 

merupakan strategi baru yang mana mengajak siswa agar lebih aktif dan kreatif dalam 

berpikir, strategi ini menggunakan pemecahan masalah yang didasarkan pada 

pemanfaatan kenyataan dan lingkungan yang bisa dipahami siswa guna memperlancar 

proses pembelajaran (Agus, 2017). RME juga merupakan sebuah strategi yang tidak 

mengharuskan siswa untuk menghapal, tetapi mendorong siswa untuk membangun 

pengetahuannya sendiri (Sumandya, 2018).  

2.1.3.2 Karakteristik Model Pembelajaran Realistic Mathematic Education 

(RME) 

 

Berikut beberapa karakteristik model pembelajaran RME (Wijaya, 2012): 

1. Penggunaan masalah konteks 

Permasalahan digunakan sebagai titik awal dari pembelajaran matematika, 

kondisi tidak harus suatu keadaan reel tetapi dapat berupa alat peraga atau lainya. 

Selama hal tersebut substansial dan bisa di bayangkan oleh siswa. Manfaat lainnya 

dengan menggunakan masalah konteks yaitu meningkatkan motivasi serta 

ketertarikan siswa dalam proses pembelajaran matematika. 

2. Penggunaan model untuk matematisasi Progresif 

Model progresif bertujuan menghubungkan pengetahuan siswa ke 

pengetahuan matematika yang bersifat formal. 

3. Penggunaan hasil konstruksi siswa sendiri 

Peserta didik memiliki kebebasan untuk membangun pengetahuannya 

sendiri dalam penemuan konsep-konsep matematika, yang dengan hasil dari hasil 

kerja peserta didik selanjutnya digunakan untuk memecahkan masalah yang 
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selanjutnya digunakan sebagai tumpuan untuk mengembangkan konsep. 

4. Interaktivitas 

Bentuk proses sosial adalah salah satu bentuk proses pembelajaran yang 

digunakan secara bersamaan. Proses belajaran yang dilakukan secara bersama 

menjadikan pemahaman siswa menjadi lebih pendek dan bermakna, ketika siswa 

saling mengkomunikasikan hasil kerja dengan gagasan siswa. 

5. Keterkaitan 

Hal yang perlu dipertimbangakan dalam RME adalah keterkaitan antar 

konsep matematika. Melalui keterkaitan antar konsep diharapkan, pembelajaran 

dapat membangun konsep secara bersamaan tetapi masih ada konsep yang 

dominan. 

2.1.3.3 Prinsip-prinsip Model Pembelajaran Realistic Mathematic Education 

(RME)  

 

Menurut Suherman ada lima prinsip dalam pembelajaran matematika realistik 

(Mendrofa, 2021), yaitu: 

1. Didominasi oleh masalah-masalah kontekstual, melayani dua hal yaitu sebagai 

sumber dan sebagai terapan konsep matematika. 

2. Perhatian diberikan kepada pengembangan model-model, situasi, skema, dan 

simbol. 

3. Sumbangan siswa sehingga dapat membuat pembelajaran menjadi konstruktif, 

artinya siswa membuat dan membangun sendiri sehingga dapat membimbing 

para siswa dari level matematika informal menuju matematika yang formal. 

4. Interaksi sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. 

5. Membuat jalinan antara topik dan pokok bahasan. 
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2.1.3.4 Langkah-langkah Model Pembelajaran Realistic Mathematic Education 

(RME) 

 

Langkah-langkah model pembelajaran RME (Mucarno dan Astuti, 2018) 

sebagai berikut: 

1. Memahami masalah kontekstual, guru memberikan masalah kontekstual 

kemudian meminta siswa untuk mengamati masalah yang diberikan untuk 

kemudian dapat memahaminya. 

2. Menyelesaikan masalah kontekstual, secara individu menyelesaikan masalah 

kontekstual yang disajikan menurut pendapat mereka sendiri. 

3. Membandingkan dan mendiskusikan jawaban, siswa diberikan kesempatan oleh 

guru untuk bertukar berpikiran dan mendiskusikan jawabannya dalam diskusi 

kelompok selanjutnya dengan diskusi kelas. 

4. Menyimpulkan, hasil diskusi kelompok dan diskusi kelas yang dilakukan. Siswa 

diarahakan oleh guru untuk menarik kesimpulan mengenai konsep, definisi, 

teorema, dan prosedur matematika yang terkait dengan masalah kontelstual yang 

baru diselesaikan. 

Hadi mengemukakan bahwa ada empat tahap atau langkah-langkah dalam dalam 

model pembelajaran RME (Putri dan Ariani, 2020), yaitu: 

1. Tahap pendahuluan. 

2. Tahap pengembangan model simbolik (matematisasi dan refleksi). 

3. Tahap penkelasan (abstraksidan formalisasi). 

4. Tahap penutup (matematisasi dan aplikasi). 

Pendapat lainnya menemukakan mengenai langkah-langkah model pembelaran 

RME (Fathurrohman, 2015), yaitu: 
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1. Menemukan kembali (Guided Reinvention) 

Melalui penyampaian masalah kontekstual yang diberikan oleh guru kepada 

siswa, baik berupa masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

maupun hal-hal yang dapat dibayangkan oleh siswa. 

2. Fenomenologi didaktik (Didactical Phemology)  

Melalui penyelesaian masalah kontekstual yang dikerjakan secara individu 

maupun kelompok. Masalah kontekstual yang diberikan guru diselesaikan oleh 

siswa, dimana penyelesaian masalah dilakukan dengan dengan caranya sendiri. 

3. Pengembangan model sendiri (Self-Developed Models) 

Melalui penerikan kesimpulan, kegiatan diskusi kelompok ataupun diskusi kelas 

siswa dengan dibimbing oleh guru untuk menarik kesimpulan terhadap masalah 

kontekstual yang telah diberikan dan memuat abstraksi konsep yang ditentukan. 

Guru perperan sebagai mediator yang bertugas mengarahkan diskusi agar 

berlangsung secara aktif dan demokratis sehingga dapat kesimpulan bersama. 

 

Dalam penelitian model pembelajaran RME ini, langkah-langkah pembelajaran 

yang akan digunakan mengacu pada: 

1. Penggunaan masalah kontekstual, guru memberikan masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari maupun hal-hal yang dapat dibayangkan 

oleh siswa. 

2. Memahami masalah kontekstual, yaitu mengamati atau menganalisis masalah 

kontekstual yang diberikan guru untuk selanjutnya agar siswa dapat memahami 

masalah tersebut. 
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3. Menjelaskan masalah kontekstual, dengan cara guru memberikan petunjuk 

penyelesaian terhadap bagian-bagian soal yang belum dipahami siswa. 

4. Menyelesaiakan masalah kontekstual, dengan cara siswa diberikan kesempatan 

oleh guru untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri, dan guru 

membantu siswa dengan memberikan pertanyaan, petunjuk, atau saran.  

5. Membandingkan dan mendiskusikan jawaban, guru memberikan waktu kepada 

siswa untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban secara berkelompok 

atau diskusi kelas. 

6. Penarikan kesimpulan, melalui kegiatan diskusi kelompok ataupun diskusi kelas 

siswa dengan dibimbing oleh guru untuk menarik kesimpulan pada suatu materi 

yang telah didiskusikan atau dipelajari.  

2.1.3.5 Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Realistic Mathematic 

Education (RME) 

 

Berikut dipaparkan kelebihan dan kelemahan RME, yaitu: 

1. Kelebihan model pembelajaran RME (Putri & Ariani, 2020) 

a. Pembelajaran menjadi menyenangkan 

b. Dapat memahami materi secara lebih baik. 

c. Siswa lebih kreatif. 

d. Siswa diberikan pengertian yang jelas bahwa dalam mempelajari matematika 

harus melalui proses. 

e. Siswa diberikan pengertian yang jelas mengenai keterkaitan matematika 

dengan kehidupan sehari-hari. 

f. Adanya keterkaitan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. 

g. Bermaknanya proses pembelajaran yang dilalui atau diterima siswa. 
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1. Kekurangan model pembelajaran RME (Ramadhani, 2019), diantaranya: 

a. Ketidakmudahan dalam mengubahpandangan yang mendasar mengenai 

berbagai hal, seperti mengenai siswa, guru dan peran sosial atau masalah 

kontekstual. Sedangkan perubahan merupakan syarat untuk dapat 

diterapkannya RME. 

b. Tidak mudahnya mencari soal-soal kontekstual yang memenuhi syarat-

syarat yang dituntut dalam pembelajaran matematika realistik untuk setiap 

pokok bahsan yang dipelajari siswa, terlebih lagi soal-soal tersebut harus bisa 

diselesaikan dengan cara macam-macam. 

c. Guru tidak mudah untuk dapat mendorong siswa agar dapat menemukan 

cara-cara dalam penyelesaian soal atau dalam pemecahan masalah. 

d. Tidak mudah bagi guru dalam memberikan bantuan kepada siswa agae bisa 

menemukan kembali konsep-konsep matematika yang dipelajari oleh siswa. 

Melalui RME, siswa diharapkan mampu menemukan dan membangun sendiri 

konsep matematika melalui pengalamannya sendiri berdasarkan kenyataan yang 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sehingga dengan cara siswa 

diberikan kesempatan untuk menemukan kembali serta membangun konspe-konsep 

matematika berdasarkan masalah nyata yang diberikan, siswa tidak akan mudah lupa 

dengan materi matematika yang dipelajarinya (Chisara, dkk, 2018). 

2.1.4 Model Pembelajran Langsung 

Pembelajaran langsung adalah suatu model pembelajaran dari pendekatan yang 

bersifat Teacher Center, dimana dalam penerapannya guru diharuskan untuk 

mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang akan diajarkan kepada siswa 
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selangkah demi selangkah (Panjaitan, 2016). Pada model pembelajaran ini, siswa 

diberikan kesempatan untuk mengalami sendiri, mengamati objek, menganalisis, 

membuktikan dan menarik kesimpulan dari objek yang diamati (Royani, Mirwati dan 

Jannah, 2018). Pembelajaran lansung tidaklah sama dengan metode ceramah, tetapi 

cerama dan mengecek pemahaman dengan cara tanya jawab berkaitan erat dengan 

dengan model pembelajaran langsung, walaupun model pembelajaran ini berpusat 

kepada guru tetapi tetap harus menjamin terjadinya keterlibatan siswa dengan cara 

lingkungannya harus dibuat berorientasi pada tugas-tugas yang diberikan kepada siswa 

(Panjaitan, 2016).  

Langkah-langkah model pembelajaraan langsung yang digunakan pada 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Menyiapkan siswa 

2. Menyampaikan tujuan 

3. Presentasi dan demonstrasi 

4. Memberikan latihan terbimbing 

5. Mengecek pemahan dan memberikan umpan balik 

6. Memberikan kesempatan latihan mandiri. 

2.2 Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Catrining dan Widana (2018) dengan judul 

“Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) 

terhadap Minat dan Hasil Belajar Matematika”. Berdasarkan hasil uji hipotesis 

yang diperoleh: (1) terdapat perbedaan minat belajar anatara siswa yang 
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mengikuti pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) dengan siswa 

yang mengikuti pendekatan pembelajaran konvensional, dengan nilai (0,000 < 

0,05); (2) terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang 

mengikuti pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) dengan siswa 

yang mengikuti pendekatan pembelajaran konvensional, dengan nilai (0,047 < 

0,05); dan (3) terdapat perbedaan minat dan hasil belajar matematika secara 

simultan anatar siswa yang mengikuti pendekatan Realistic Mathematic 

Education (RME) dengan siswa yang mengikuti pendekatan pembelajaran 

konvensional, dengan nilai 0,001 < 0,05. Pada penelitian tersebut dan penelitian 

ini sama-sama membahas atau mengkaji mengenai pengaruh RME, tetapi pada 

penelitian tersebut lebih berfokus pada pengaruh terhadap minat dan hasil belajar 

matematika. Sedangkan pada penelitian ini fokus mengkaji pada pengaruh 

model pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) terhadap hasil 

belajar siswa di SMP Negeri 4 Bungku. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2018) dengan judul “Penerapan Realistic 

Mathematic Education (RME) Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa 

Kelas VI SD”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rata-rata presentase 

aktivitas guru pada siklus I adalah 85,22% (kategori: amat baik) dan pada siklus 

II pada 93,18% (Kategori: amat baik). Sedangkan presentase aktivitas belajar 

siswa pada siklus I adalah 70% (kategori: cukup) dan meningkat menjadi 86,3% 

(kategori: baik) pada siklus II. Rata-rata hasil belajar siswa pada skor dasar 

adalah 69,2 meningkat menjadi 92,1 pada siklus I dan meningkat lagi menjadi 

95,9 pada siklus II. Sedangkan ketuntasan klasikal pada siklus I dan siklus II 
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tercapai. Ini artinya bahwa penerapan pendekatan pendidikan matematika 

realistik dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VI SDIT 

Raudhaturrahman Pekanbaru. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian 

ini adalah sama-sama meneliti mengenai pengaruh RME, tetapi penelitian 

tersebut juga berfokus pada peningkatan hasil belajar siswa sedangakan 

penelitian ini tidak. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Citra, Anggo dan Kadir (2021) yang berjudul 

“Pengaruh Pendekatan Realistic Mathematic Education Terhadap Kemampuan 

Pemahaman Matematika Siswa SMP Negeri 11 Kendari”. Hasil penelitian 

diperoleh kesimpulan bahwa: (1) kemampuan pemahaman siswa yang diajarkan 

dengan pendekatan RME pada materi bentuk aljabar memiliki nilai minimum 

62,50; nilai maksimum 91,67; (2) kemampuan pemahaman matematis siswa 

yang diajar dengan pembelajaran konvensional pada materi bentuk aljabar 

memiliki nilai minimum 37,50; nilai maksimum 79,17; (3) terdapat pengaruh 

yang signifikan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) terhadap 

kemampuan matematis siswa. Penelitian tersebut dengan penelitian ini 

mempunyai kesamaan yaitu sama-sama meneliti mengenai pengaruh RME 

dengan penggunaan materi yang sama yaitu bentuk aljabar, namun mempunyai 

perbedaan yaitu penelitian tersebut mau melihat tentang kemampuan 

matematika siswa sedangkan penlitian ini melihat mengenai hasil belajar siswa. 

4. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hasan, Pomalato dan Uno (2020) dengan 

judul “Pengaruh Pendekatan Realistic Mathematic Eduaction (RME) terhadap 

Hasil Belajar Matematika Ditinjau dari Motivasi Belajar”. Hasil penelitian 
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menunjukan bahwa pada pada siswa yang diajar dengan pendekatan RME, hasil 

belajar matematika siswa yang memiliki motivasi belajar intristik lebih tinggi 

dari siswa yang memiliki motivasi belajar ekstrinsik. Selain itu terdapat 

pengaruh RME dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. 

Menunjukan bahwa pendekatan RME cocok digunakan pada siswa yang 

memiliki motivasi belajar intristik. Penelitian tersebut dengan penelitian ini 

memiliki kesamaan diman sama-sama meneliti pengaruh RME. Namun, 

penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh terhadap hasil belajar tanpa melihat 

motivasi belajar siswa. 

2.3 Kerangka Pikir 

 

Proses pembelajaran yang masih didominasi oleh guru, model pembelajaran 

yang monoton dan tidak bervariasi dan berputar pada penjelasan materi, pemberian 

contoh dan soal latihan serta guru tidak menggunakan media pembelajaran dan 

mengaitkannya dengan permasalaham yang ada dalam kehidupan sehari-hari siswa, 

mengakibatkan siswa menjadi pasif dalam pembelajaran dan sulit untuk menerima 

konsep dan tidak dapat membangun konsep pelajaran tersebut. Pembelajaran yang 

yang kurang melibatkan siswa dan tidak memahami masalah secara kontekstual, dan 

mengembangkan kemampuan berpikir krits siswa. Padahal seharus dalam suatu proses 

pembelajaran matematika, bukanlah hanya sekedar pemberian informasi kepada siswa 

oleh guru dan seharusnya terjalin komunikasi dua arah serta siswa diberikan 

kesempatan untuk terlibat aktif dalam pembelajaran baik mental, intelektual, 

emosional dan fisik agar siswa mampu mencari dan membangun sendiri pengetahuan, 
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siskap dan ketrampilannya, untuk selanjutnya kemampuan tersebut diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Salah satu model pembelajaran yang bisa diterapkan oleh guru yang mana 

berkaitan dengan masalah konteks dalam kehidupan sehari-hari yaitu model 

pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME). Model pembelajaran ini 

menggunakan objek-objek dilingkungan atau masalah dalam kehidupan sehari-hari 

dijadikan sebagai konteks pembelajaran matematika. Hal tersebut akan menjadikan 

pembelajaran lebih bermakna bagi siswa serta membuat pembelajaran matematika 

yang abstrak menjadi mudah dipahami. Sehingga diharapkan model pembelajaran 

Realistic Mathematic Education (RME) memberikan pengaruh baik pada hasil belajar 

siswa. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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2.4 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan uraian kerangka berpikir diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

yaitu “Terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran Realistic Mathematic 

Education (RME) terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri 4 Bungku”. 

 


