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Penelitian bertujuan untuk mengetahui: 1) adanya interaksi prestasi belajar 

matematika antara pendekatan pembelajaran dan bentuk soal; 2) perbedaan prestasi 

belajar matematika antara pendekatan pembelajaran realistik dengan mekanistik; 3) 

perbedaan prestasi belajar matematika siswa menggunakan pendekatan 

pembelajaran realistik dengan mekanistik pada bentuk soal uraian; 4) perbedaan 

prestasi belajar siswa menggunakan pendekatan realistik dengan mekanistik pada 

bentuk soal pilihan ganda. 

 

Jenis penelitian ini eksperimen dengan desain faktorial  2 x 2, yang dilaksanakan di SMP 

Negeri 21 Bandar Lampung. Subyek penelitian adalah siswa kelas VII. Waktu 

penelitian bulan  November – Maret 2010.  Sampel ditentukan secara purposive dengan 

pertimbangan ke-empat kelas memiliki prestasi homogen.  Kelas VII B untuk 

pendekatan realistik dengan bentuk soal uraian, dan VII E  untuk pendekatan realistik 

dengan bentuk soal pilihan ganda, kelas VII A untuk pendekatan mekanistik dengan 

soal uraian, dan VII C untuk pendekatan mekanistik dengan bentuk soal pilihan 

ganda, dengan jumlah siswa masing-masing kelas 30 siswa.  Uji coba untuk soal uraian 

adalah kelas VIID dan uji coba soal pilihan ganda pada kelas VIIF. 

 

Hasil penelitian diperoleh: 1) Terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dan  

bentuk soal (F h (i) = 2,960 >  Ft (i) = 2,68). 2) Ada perbedaan  Prestasi belajar Matematika 

antara pendekatan matematika realistik dengan mekanistik.  Pendekatan pembelajaran 

realistik lebih tinggi dari pendekatan pembelajaran mekanistik (Fh(k) = 2,784 > Ft(k) = 

2,68);  3) Ada  perbedaan prestasi belajar Matematika antara pendekatan realitistik 

dengan pendekatan mekanistik pada kelompok siswa yang diberi bentuk soal uraian, 

pada siswa yang diberikan soal uraian, yang mengguanakan pendekatan pembelajaran 

matematika realistik lebih tinggi daripada yang menggunakan pendekatan mekanistik 

(th = 1,954 > t tabel n = 60 sebesar 1,671); 4) Ada  perbedaan prestasi belajar Matematika 

antara pendekatan pembelajaran realistik  dengan mekanistik, prestasi belajara dengan 

pendekatan mekanistik lebih tinggi daripada yang menggunakan pendekatan realistik 

jika diberi bentuk soal pilihan jamak  (t h = 2,161 < t tabel n = 60 sebesar 1,671). 


