
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teoritis 

2.1.1  Realistic Mathematic Education (RME) 

2.1.1.1  Definisi 

Realistic Mathematic Education merupakan salah satu pendekatan dalam 

pembelajaran matematika. Teori pendekatan ini pertama kali diperkenalkan dan 

dikembangkan di Belanda pada tahun 1970 oleh Institut Freudenthal. Teori 

pendekatan matematika realistik mengacu pada pendapat Freudenthal yang 

mengatakan bahwa matematika harus dikaitkan dengan realita dan matematika 

merupakan aktifitas manusia (Sumantri, 2015). Menurut Turmudi Realistic 

Mathematic Education yang dalam makna Indonesia berarti Pendidikan Matematika 

Realistik (PMR) dikembangkan berdasarkan pemikiran Freudenthal yang 

berpendapat matematika merupakan aktifitas insani (human activities) dan harus 

dikaitkan dengan realitas (Sumantri, 2015). Pembelajaran matematika realistik 

menekankan akan pentingnya konteks nyata yang dikenal peserta didik, dan proses 

konstruksi pengetahuan matematika oleh peserta didik sendiri (Junaedi dkk., 2015). 

Pendapat lain tentang Realistic Mathematic Education adalah pendekatan 

dalam pembelajaran yang memanfaatan realitas dan lingkungan yang dipahami 

peserta didik untuk memperlancar proses pembelajaran matematika, sehingga 

mencapai tujuan pendidikan matematika secara lebih baik dari pada yang lalu 

(Ramadhani & Caswita, 2017).  Proses pengembangan konsep perkembangan 

realistik bermula dari dunia nyata dan pada akhirnya perlu merefleksikan hasil-hasil 
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yang diperoleh dalam matematika tersebut kedalam bentuk alam yang nyata. Artinya, 

yang dilakukan dalam proses matematika adalah mengambil suatu bentuk dunia 

nyata dibawa kedalam model matematisasi dan pada akhirnya dikembalikan lagi 

kedalam bentuk nyata (Sumantri, 2015). 

Sugiman menjelaskan bahwa tipe realistik yang mempunyai pendekatan 

bottom up dimana siswa mengembangkan model sendiri dan kemudian model 

tersebut dijadikan dasar untuk mengembangkan matematika formalnya (Wibowo, 

2017). Van den Heuvel Panhuizen menyatakan bahwa RME merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran matematika yang tidak sekedar menunjukkan adanya suatu 

koneksi dengan dunia nyata, tetapi lebih mengacu pada fokus dalam menempatkan 

penekanan penggunaan suatu situasi yang bisa dibayangkan oleh siswa (Wijaya, 

2012). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas terkait Realistic Mathematic 

Education, peneliti memiliki kesimpulan bahwa Realistic Mathematic Education 

(RME) adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan siswa untuk mengaitkan 

hal-hal yang ada dikehidupannya dan dengan bimbingan orang dewasa atau guru 

mengaitkan masalah tersebut ke konsep matematika yang kemudian akan dipakai 

lagi untuk memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari atau dibidang lain. 

2.1.1.2  Karakteristik RME 

Treffers berpendapat bahwa karakteristik pendekatan realistik adalah 

menggunakan konteks dunia nyata, model-model (matematisasi), menggunakan 

produksi dan konstruksi siswa, interaktif, dan keterkaitan (Sumantri, 2015). 

Berdasarkan karakterisik tersebut diharapkan siswa mengembangkan konsep dari 
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dunia nyata kemudian dibuat model matematisasinya dan akhirnya dikembalikan lagi 

ke dunia nyata. Konsep RME lebih menekankan siswa untuk mengkonstruksi sendiri 

pengetahuan berdasarkan masalah mereka sendiri-sendiri, hal ini sejalan dengan 

Ubaidillah dkk (2014) mengatakan bahwa dalam penerapannya, “RME dan 

pendekatan saintifik memiliki kesamaan karena berlandaskan pada teori yang sama 

yaitu kontruktivis”. 

2.1.1.3  Langkah-langkah Pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) 

Strategi Pengajaran matematika dengan RME meliputi aspek-aspek berikut : 

1. Memulai pelajaran dengan mengajukan masalah (soal) yang riil bagi siswa 

sesuai dengan pengalaman dan tingkat pengetahuannya, sehingga siswa segera 

terlibat dalam pelajaran secara bermakna. 

2. Permasalahan yang diberikan tentu harus diarahkan sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai dalam pelajaran tersebut. 

3. Siswa mengembangkan atau menciptakan model-model simbolik secara 

informal terhadap persoalan/masalah yang diajukan 

4. Pengajaran berlangsung secara interaktif: siswa menjelaskan dan memberikan 

alasan terhadap jawaban yang diberikannya, memahami jawaban temannya 

(Astuti, 2018). 

Adapun pendapat lain tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 

kegiatan inti proses pembelajaran adalah sebagai berikut : 

1. Memahami masalah kontekstual 

Pada langkah ini siswa diberi masalah kontekstual dan siswa diminta untuk 

memahami masalah kontekstual yang diberikan.  
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2. Menjelaskan masalah kontekstual 

Pada langkah ini, guru menjelaskan situasi dan kondisi masalah dengan 

memberikan petunjuk atau saran seperlunya terhadap bagian tertentu yang belum 

dipahami siswa. 

3. Menyelesaikan masalah kontekstual 

Setelah memahami masalah, siswa menyelesaikan masalah  kontekstual secara 

individual dengan cara mereka sendiri, dan menggunakan perlengkapan yang sudah 

mereka pilih sendiri. Sementara itu, guru memotivasi siswa agar siswa bersemangat 

untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan cara mereka sendiri.  

4. Membandingkan dan mendiskusikan jawaban 

Guru menyediakan waktu dan kesempatan kepada siswa untuk membandingkan 

jawaban soal secara berkelompok, untuk selanjutnya dibandingkan dan didiskusikan 

di kelas. Disini siswa dilatih untuk belajar mengemukakan pendapat. 

5. Menyimpulkan 

Setelah selesai diskusi kelas, guru membimbing siswa untuk mengambil 

kesimpulan suatu konsep atau prinsip (Holisin, 2007).  

Pendapat lain tentang langkah-langkah dalam pendekatan RME yaitu: 

1. Langkah 1 : Memahami masalah kontekstual 

Guru memberikan masalah kontekstual dan siswa memahami permasalahan 

tersebut. 
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2. Langkah 2 : Menjelaskan masalah kontekstual 

Guru menjelaskan situasi dan kondisi soal dengan memberikan petunjuk/saran 

seperlunya (terbatas) terhadap bagian-bagian tertentu yang belum dipahami siswa. 

Penjelasan ini hanya sampai siswa mengerti maksud soal. 

3. Langkah 3 : Menyelesaikan masalah kontekstual 

Siswa secara individu menyelesaikan masalah kontekstual dengan cara mereka 

sendiri. Guru memotivasi siswa untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka 

dengan memberikan pertanyaan/petunjuk/saran. 

4. Langkah 4 : Membandingkan dan mendiskusikan jawaban 

Guru menyediakan waktu dan kesempatan pada siswa untuk membandingkan 

dan mendiskusikan jawaban dari soal secara berkelompok. Untuk selanjutnya 

dibandingkan dan didiskusikan pada diskusi kelas. 

5. Langkah 5 : Menyimpulkan 

Dari diskusi, guru mengarahkan siswa menarik kesimpulan suatu prosedur atau 

konsep, dengan guru bertindak sebagai pembimbing (Ningsih, 2014). 

Selain itu, secara umum dapat dikemukakan langkah-langkah RME seperti di 

bawah ini : 

1. Mempersiapkan kelas 

a) Persiapkan sarana dan prasarana pembelajaran yang diperlukan, misalnya 

buku siswa, LKS, alat peraga dan lainnya. 

b) Kelompokkan siswa jika diperlukan. 

c) Sampaikan tujuan dan kompetensi dasar yang diharapkan dicapai serta cara 

belajar yang akan dipakai pada hari itu. 
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2. Kegiatan pembelajaran 

a) Berikan masalah kontekstual atau mungkin berupa soal cerita. (secara lisan 

atau tulisan). Masalah tersebut untuk dipahami siswa. 

b) Berikan penjelasan singkat dan seperlunya saja jika ada siswa yang belum 

memahami soal atau masalah kontekstual yang diberikan. Mungkin secara 

individual ataupun secara kelompok. Jangan menunjukkan selesaian, boleh 

mengajukan pertanyaan pancingan. 

c) Mintalah siswa secara kelompok atau individual, untuk mengerjakan atau 

menjawab masalah kontekstual yang diberikan dengan caranya sendiri. 

Berilah waktu yang cukup siswa untuk mengerjakannya.  

d) Jika dalam waktu yang dipandang cukup, siswa tidak ada satupun yang 

menemukan cara pemecahan, berilah guide atau petunjuk seperlunya atau 

berilah pertanyaan yang menantang. Petunjuk itu dapat berupa LKS atau 

bentuk lain. 

e) Mintalah seorang siswa atau wakil dari kelompok siswa untuk menyampaikan 

hasil kerjanya atau hasil pemikirannya (bisa lebih dari satu orang). 

f) Tawarkan kepada seluruh kelas untuk mengemukakan pendapatnya atau 

tanggapannya tentang berbagai selesaian yang disajikan temannya di depan 

kelas. Bila ada selesaian lebih dari satu, ungkaplah semua. 

g) Buatlah kesepakatan kelas tentang selesaian manakah yang dianggap paling 

tepat. Terjadi suatu negosiasi, berikanlah penekanan kepada selesaian yang 

dipilih atau benar. 
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h) Bila masih tidak ada selesaian yang benar, mintalah siswa memikirkan cara 

lain (Soedjadi, 2007). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas terkait langkah-langkah pembelajaran 

menggunakan pendekatan Realistic Mathematic Education, maka peneliti memiliki 

kesimpulan bahwa langkah-langkah dalam pembelajaran menggunakan pendekatan 

Realistic Mathematic Education yaitu 1). Memahami masalah kontekstual, 2). 

Menyelesaikan masalah kontekstual tersebut dengan cara mereka sendiri,                 

3). Membandingkan dan mendiskusikan semua jawaban yang ada, 4). Menyimpulkan 

sekaligus memberikan arahan untuk perbaikan. 

2.1.1.4 Kelebihan dan kelemahan Realistic Mathematic Education (RME) 

Kelebihan RME diantaranya yaitu: 

1. Pendekatan RME memberikan pengertian yang jelas kepada siswa tentang 

kehidupan sehari-hari dan kegunaan pada umumnya bagi manusia. 

2. Pendekatan RME memberikan pengertian yang jelas kepada siswa cara 

penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tunggal dan tidak harus sama 

antara yang satu dengan orang lain. Setiap orang bisa menemukan atau 

menggunakan cara sendiri, asalkan orang itu sungguh-sungguh dalam 

mengerjakan soal atau masalah tersebut. Selanjutnya, dengan membandingkan 

cara penyelesaian yang tepat, sesuai dengan tujuan dari proses penyelesaian 

masalah tersebut. 

3. Pendekatan RME memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa 

matematika adalah suatu bidang kajian yang dikontruksi dan dikembangkan 
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sendiri oleh siswa, tidak hanya oleh mereka yang disebut pakar dalam bidang 

tersebut. 

4. Pendekatan RME memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa dalam 

mempelajari matematika, proses pembelajaran merupakan sesuatu yang utama 

dan orang 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. 

Adapun kelemahan dari RME yaitu: 

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 Realistic 

Mathematics Education (RME). 

2. Pencarian soal-soal kontekstual yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut 

dalam pembelajaran matematika realistik tidak selalu mudah untuk setiap pokok 

bahasan matematika yang dipelajari siswa, terlebih-lebih karena soal-soal 

tersebut harus bisa diselesaikan dengan bermacam-macam. 

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 prinsi-prinsip matematika 

yang dipelajari. 
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2.1.2  Hasil Belajar 

2.1.2.1  Belajar 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku dan perubahan pemahaman, 

yang pada mulanya seorang anak tidak dibekali dengan potensi fitrah, kemudian 

dengan terjadinya proses belajar maka seorang anak berubah tingkah laku dan 

pemahamannya semakin betambah (Pane & Dasopang, 2017). Belajar juga 

merupakan proses perubahan tingkah laku yang diwujudkan dalam bentuk 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap berdasarkan pengalaman pribadi 

(individu), maupun orang lain (Maisaroh & Rostrieningsih, 2010). Adapun pendapat 

lain tentang belajar yaitu suatu proses yang terjadi pada semua orang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku, pengetahuan, dan keterampilan yang 

mencakup ranah kognitif, Afektif, dan Psikomotorik yang berlangsung terus menerus 

(Santoso & Subagyo, 2017).  

Pendapat lain tentang belajar adalah aktifitas siswa untuk memperoleh hasil 

belajar yang proporsional antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor (Widodo & 

Widayanti, 2013). Belajar juga adalah proses perubahan tingkah laku yang tampak 

seperti adanya peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, 

keterampilan dan kemampuan-kemampuan lain (Ekayani, 2017). Tidak berbeda jauh 

dengan pendapat diatas, dijelaskan juga bahwa belajar menimbulkan perubahan 

tingkah laku yang tetap dan perubahan itu dilakukan melalui kegiatan (Sirait, 2016).  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa 

belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang terwujud dalam perubahan 

pemahaman, keterampilan, dan sikap seseorang. 
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2.1.2.2  Hasil Belajar 

Dalam proses pembelajaran kegiatan belajar mengajar, perubahan terhadap 

aspek-aspek intelektual, emosional, atau sikap (keterampilan) akan dapat terlihat 

dalam bentuk hasil belajar (Maisaroh & Rostrieningsih, 2010). Menurut Hamalik, 

hasil belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri peserta didik yang dapat 

diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), 

dan keterampilan (psikomotorik) (Mulyani, 2017). 

Pendapat lain tentang hasil belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses 

dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang. Serta akan tersimpan dalam 

jangka waktu lama atau bahkan tidak akan hilang selama-lamanya karena hasil 

belajar turut serta dalam membentuk pribadi individu yang selalu ingin mencapai 

hasil yang lebih baik lagi sehingga akan mengubah cara berpikir serta menghasilkan 

perilaku kerja yang lebih baik (Sulastri dkk., 2014). Pendapat lain yaitu hasil belajar 

adalah perubahan perilaku pada diri seseorang akibat tindak belajar yang mencakup 

aspek kognitif, afektif, dan aspek psikomotorik (Astuti, 2018).  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka peneliti dapat simpulkan 

bahwa hasil belajar adalah adanya perubahan kearah yang lebih baik dilihat dari segi 

kognitif, afektif, dan psikomotrik siswa. Adapun hasil belajar yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar kognitif matematika siswa. Lebih lanjut lagi, faktor 

yang mempengaruhi belajar dari sisi sekolah meliputi : 

a. Metode mengajar. Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus 

dilalui di dalam mengajar. 
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b. Kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan 

kepada siswa. kegiatan ini sebagian besar adalah menyajikan bahan pelajaran 

agar siswa menerima, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran itu. 

c. Relasi guru dengan siswa. Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan 

siswa. Proses tersebut juga dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses 

sendiri. Jadi cara belajar siswa juga dipengaruhi oleh relasinya dengan gurunya. 

d. Relasi siswa dengan siswa. Siswa yang mempunyai sifat-sifat atau tingkah laku 

yang kurang menyenangkan teman lain, mempunyai rasa rendah diri atau sedang 

mengalami tekanan-tekanan batin, akan diasingkan dari kelompok. Akibatnya 

makin parah dan dapat mengganggu belajarnya. 

e. Disiplin sekolah. Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa 

dalam sekolah juga dalam belajar. Hal ini mencakup segala aspek baik 

kedisiplinan guru dalam mengajar karena kedisiplinan pendidik juga dapat 

memberi contoh bagi siswa atau peserta didik (Sulastri dkk., 2014). 

Dari hal tersebut terlihat bahwa metode mengajar merupakan faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Hal ini sejalan dengan Walgito yang berpendapat 

bahwa belajar agar dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya maka harus 

memperhatikan beberapa faktor yang salah satunya yaitu faktor lingkungan (tempat, 

alat-alat untuk belajar, suasana, waktu, pergaulan) dan bahan yang dipelajari (Astuti, 

2018). Hasil belajar yang menjadi objek penilaian berupa kemampuan-kemampuan 

baru yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar tentang mata 

pelajaran tertentu (Supratiknya, 2012). Dalam hal ini, yang peneliti inginkan yaitu 

mata pelajaran matematika.  
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Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memilih hasil belajar yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah hasil belajar kognitif siswa. Kognitif dalam hal 

ini yaitu pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang dilihat berdasarkan tes 

hasil belajar siswa. 

2.1.3 Aritmatika Sosial 

Aritmatika sosial adalah salah satu materi matematika yang mempelajari 

operasi dasar suatu bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Beberapa 

hal yang dibahas dalam aritmatika sosial yaitu keuntungan, kerugian, diskon 

(potongan), pajak, bruto, neto, tara, dan bunga tunggal. 

1. Keuntungan dan kerugian 

Menghitung presentasi keuntungan : 

𝑃𝑈 =
𝑈

𝐻𝐵
× 100% 

Keterangan : 

𝑃𝑈  : Presentasi Untung 

𝑈   : Untung (harga jual – harga beli) 

𝐻𝐵  : Harga beli 

 

Menghitung presentasi kerugian : 

𝑃𝑅 =
𝑅

𝐻𝐵
× 100% 

Keterangan : 

𝑃𝑅 : Presentasi Rugi 

𝑅  : Kerugian (harga beli – harga jual) 

𝐻𝐵  : Harga beli 

2. Bunga tunggal 

Secara umum bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan 

oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan 

bersama. Misal, jika seseorang meminjam uang di bank sebesar M dengan perjanjian 
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bahwa setelah satu tahun dari waktu peminjaman, harus mengembalikan pinjaman 

tersebut sebesar (M + B), maka orang tersebut telah memberikan jasa terhadap bank 

sebesar B persatu tahun atau per tahun. Jasa sebesar B disebut dengan bunga, 

sedangkan M merupakan besarnya pinjaman yang disebut dengan modal. 

Jika pinjaman tersebut dihitung persentase bunga (b) terhadap besarnya modal 

(M), maka besarnya bunga pertahun diperoleh : 

𝐵 = 𝑏 × 𝑀 

Lebih umum lagi, jika besarnya bunga ingin dihitung dalam satuan bulan, maka 

besarnya bunga (B) tiap bulan dengan persentase bunga (b) dalam tahun adalah 

𝐵 =
1

12
× 𝑏 × 𝑀 

a. Diskon  

Saat kita pergi ke minimarket, supermarket, atau tempat-tempat jualan lainnya 

kadang kita menjumpai tulisan Diskon 10%, diskon 20%, diskon 50%. Secara umum, 

diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu 

barang. Misal suatu barang bertuliskan harga Rp 200.000,00 dengan diskon 15%. Ini 

berarti barang tersebut mendapatkan potongan sebesar 15% × 200.000 = 30.000. 

Sehingga harga barang tersebut setelah dipotong adalah 200.000 – 30.000 = 170.000 

b. Pajak  

Jika diskon adalah potongan atau pengurangan nilai terhadap nilai atau harga 

awal, maka sebaliknya pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib 

dibayarkan oleh masyarakat kepada Pemerintah. Pada materi ini yang perlu dipahami 

adalah bagaimana cara menghitung besaran pajak secara sederhana. Besarnya pajak 

diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Dalam 



 

23 
 

transaksi jual beli terdapat jenis pajak yang harus dibayar oleh pembeli, yaitu Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang harus dibayarkan oleh 

pembeli kepada penjual atas konsumsi/pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut 

mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk 

disetorkan ke kas negara. Biasanya besarnya PPN adalah 10% dari harga jual  

Contoh: Seorang menjual suatu barang dengan harga Rp 200.000,00 (tanpa pajak). 

Barang tersebut dibeli oleh seseorang dengan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

10%. Sehingga uang yang harus dibayarkan oleh pembeli (termasuk pajak) adalah 

100% + 10% × 200.000 = 220.000. 

Jenis pajak berikutnya yang terkait dengan transaksi jual beli yaitu pajak UMKM 

(Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Besarnya Pajak UMKM sebesar 1% dari nilai 

omzet. Omzet adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama 

suatu masa jual (satu hari/satu bulan/satu tahun)  

Contoh: Pak Agus berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok 

dengan harga pef mangkok Rp10.000,00. Untuk menarik pelanggan, Pak Agus 

memberikan diskon 10% setiap mangkoknya. Berapakah pajak UMKM yang harus 

dibayar Pak Agus dalam satu bulan? Jawab: Omzet sehari = 1000 × (Rp 10.000 × 

(100% – 10%)) =1.000 × 9.000 = 9.000.000,00. Omzet sebulan = 9.000.000,00 × 30 

= 270.000.000,00. Pajak UMKM = omzet sebulan × tarif pajak UMKM = 

270.000.000,00 × 1% = 2.700.000,00 Jadi pak Agus harus menyetor pajak UMKM 

atas usahanya sebesar Rp2.700.000,00 sebulan ke kas negara melalui kantor bank 

terdekat. 
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3. Bruto, netto, tara 

Istilah Netto diartikan sebagai berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda 

tersebut. Neto juga dikenal dengan istilah berat bersih. Misal dalam bungkus suatu 

snack tertuliskan neto 300 gram. Ini bermakna bahwa berat snack tersebut tanpa 

pembungkusnya adalah 300 gram.  

Istilah Bruto diartikan sebagai berat dari suatu benda bersama pembungkusnya. 

Bruto juga dikenal dengan istilah berat kotor. Misal, dalam suatu kemasan snack 

tertuliskan bruto adalah 350 gram. Ini berarti bahwa berat snack dengan 

pembungkusnya adalah 350 gram  

Istilah Tara diartikan sebagai selisih antara bruto dengan neto. Misal diketahui 

pada bungus snack tertuliskan bruto tertuliskan 350 gram, sedangkan netonya adalah 

300 gram. Ini berarti bahwa taranya adalah 50 gram. Atau secara sederhana berat 

pembungkus dari snack tersebut tanpa isinya. 

Misal diketahui Neto = N, Tara = T, dan Bruto = B Persentase Neto = %N, 

Persentase Tara = %T. 

Persentase neto dapat dirumuskan  

% 𝑁 =
𝑁

𝐵
× 100% 

 

Persentase tara dapat dirumuskan  

% 𝑇 =
𝑇

𝐵
× 100% 



 

25 
 

Dalam mengaplikasi pemahaman tentang bruto, neto, dan tara sering kali terkait 

dengan harga suatu benda. Dalam kasus tersebut kita harus bisa menentukan pilihan 

mana yang lebih menguntungkan. (Kemendikbud, 2017). 

2.2 Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu: 

1. Syaefudin Suhaedi & Abdillah (2014), Efektifitas Pendekatan RME (Realistic 

Mathematic Education) Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VII 

Tahun Pelajaran 2013- 2014. Data dari siswa yang diajar dengan pendekatan 

realistik pada siswa memiliki rata-rata 68,43, standar deviasi 10,62 dan varians 

112,82, sedangkan kelompok siswa yang diajar dengan pembelajaran 

konvensional memiliki rata-rata 57,83, standar deviasi 10,31 dan varian 106,49 

dan hasil uji diperoleh t hitung = 37,06 lebih besar dari t tabel = 1,67 dengan 

taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. 

Berdasarkan hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan 

pembelajaran matematika realistik efektif terhadap hasil belajar siswa kelas VIII 

MTs Walidain NW Rensing Tahun pelajaran 2013/2014 

2. Luh Catrining & I Wayan Widana (2018), Pengaruh Pendekatan Pembelajaran 

Realistic Mathematics Education (RME) terhadap Minat dan Hasil Belajar 

Matematika. Hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan minat belajar 

matematika peserta didik yang mengikuti pendekatan pembelajaran Realistic 

Mathematics Education (RME) dengan peserta didik yang mengikuti pendekatan 

pembelajaran konvensional pada peserta didik kelas VII SMP Negeri 6 Denpasar 

tahun pelajaran 2017/2018, kemudian terdapat perbedaan hasil belajar 



 

26 
 

matematika peserta didik yang mengikuti pendekatan pembelajaran Realistic 

Mathematics Education (RME) dengan peserta didik yang mengikuti pendekatan 

pembelajaran konvensional pada peserta didik kelas VII SMP Negeri 6 Denpasar 

tahun pelajaran 2017/2018, dan terdapat perbedaan secara simultan minat belajar 

dan hasil belajar matematika peserta didik yang mengikuti pendekatan 

pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) dengan peserta didik 

yang mengikuti pendekatan pembelajaran konvensional pada peserta didik kelas 

VII SMP Negeri 6 Denpasar tahun pelajaran 2017/2018. 

3. Rizma Vira Artika, Rahma Sudrajat, Arfilia Wijayanti (2019), Pengaruh Model 

Realistic Mathematic Education (RME) Berbantu media kertas Lipat terhadapan 

penanaman konsep bangun datar. Hasil pada penelitian ini adalah terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara keterampilan siswa dengan 

penanaman konsep bangun datar mata pelajaran matematika siswa kelas II SDN 

Banyubiru 01 melalui penggunaan model RME berbantu media kertas lipat. Hal 

ini dapat diperkuat dengan hasil data sebagai berikut: Rata-rata nilai pretest atau 

sebelum diberi perlakuan menggunakan model RME adalah 59,5 dan rata-rata 

nilai posttest atau setelah diberi perlakuan menggunakan model RME adalah 

82,3; Dalam perhitungan uji regresi diperoleh harga rhitung = 0,869 sedangkan 

harga rtabel= 0,361, karena rhitung>rtabel , maka hipotesis nol (H0) ditolak dan 

hipotesis (Ha) diterima. Dapat disimpulkan bahwa model Realistic Mathematics 

Education (RME) berbantu media kertas lipat berpengaruh terhadap penanaman 

konsep bangun datar mata pelajaran matematika siswa kelas II SDN Banyubiru 

01 Kabupaten Semarang. 
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4. Aji Wibowo (2017), Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik 

dan Saintific terhadap Prestasi Belajar, Kemampuan Penalaran Matematis dan 

Minat Belajar. Adapun hasil pada penelitian ini yaitu pendekatan pembelajaran 

efektif terhadap prestasi belajar, kemampuan penalaran matematis, dan minat 

belajar siswa; dan pendekatan pembelajaran saintifik efektif terhadap prestasi 

belajar, dan minat belajar siswa tetapi tidak efektif terhadap kemampuan 

penalaran matematis, sedangkan pembelajaran konvensional tidak efektif 

terhadap prestasi belajar, kemampuan penalaran matematis, dan minat belajar. 

Pendekatan pembelajaran dan saintifik berpengaruh dan lebih efektif 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional terhadap prestasi belajar, 

kemampuan penalaran matematis, dan minat belajar. Pendekatan pembelajaran 

lebih efektif daripada saintifik terhadap prestasi belajar, kemampuan penalaran 

dan minat belajar siswa. 

5. Sandri Yulia Citra, Mustamin Anggo, Kadir (2021), Pengaruh Pendekatan 

Realistic Mathematics Education Terhadap Kemampuan Pemahaman Matematis 

Siswa SMP Negeri 11 Kendari. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh 

yang signifikan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) terhadap 

kemampuan pemahaman matematis siswa SMP Negeri 11 Kendari. Hal ini 

didasarkan uji-t dimana 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan pada signifikansi uji 

Independent Sampel Test yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti H0 ditolak. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan pendekatan 

Realistic Mathematics Education (RME) terhadap kemampuan pemahaman 

matematis siswa SMP Negeri 11 Kendari. 
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Persamaan penelitian-penelitian relevan dengan penelitian ini yaitu penggunaan 

pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) dan adapun untuk perbedaan 

penelitian-penelitian relevan dengan penelitian ini yaitu waktu dan tempat 

pelaksanaan penelitian, jumlah sampel penelitian serta aspek yang akan diteliti 

seperti hasil belajar siswa. 

2.3 Kerangka Pikir 

Pembelajaran matematika yang dilaksanakan disekolah masih berpusat pada 

guru. Hal ini dikarenakan penggunaan pendekatan atau model pembelajaran yang 

masih menggunakan pembelajaran yang guru sebagai pusat informasi. Padahal 

penggunaan pendekatan pembelajaran yang baik sangatlah mempengaruhi hasil 

belajar dan hendaknya penerapan pendekatan yang tepat dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Guru hendaknya mampu membaca kondisi kelas apakah penggunaan 

pendekatan pembelajaran yang dipakai sudah tepat atau tidak. Salah satu pendekatan 

pembelajaran yang dapat menjadi alternatif adalah pendekatan RME. Pada penelitian 

ini, kegiatan awal yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pemberian pretest kepada 

siswa. Pemberian pretest ini bertujuan untuk melihat keadaan awal siswa. Kemudian 

selanjutnya diberikan perlakuan atau treatmen berupa pendekatan RME dan 

pembelajaran langsung. Setelah pemberian perlakuan atau treatment selesai, maka 

dilanjutkan pada pemberian posttest. Hasil posttest ini yang kemudian akan di 

analisis untuk melihat efektifitas dari pendekatan RME dan Pembelajaran Langsung. 

Berdasarkan hal tersebut, kerangka pikir yang terbentuk yaitu : 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam Rumusan Masalah dan Kerangka Pikir maka 

saya mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Hipotesis 

𝐻0 : Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) tidak efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VII MTs N 

3 Buton Tengah 

𝐻1 : Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VII MTs N 3 

Buton Tengah 

 

Pretest 

Pembelajaran Matematika 

Pretest 

Pembelajaran Langsung Pendekatan Realistic 

Mathematic Education 

Posttest Posttest 

Terdapat perbedaan rata-rata hasil post tes 

pada kelas yang diberikan perlakuan 

pembelajaran langsung dan pendekatan 

RME 


