
 

 

 

 

 

 

II.  KAJIAN TEORI 

 

 

 

A. Pendekatan Matematika Realistik 

 

 

Perkembangan sebuah pendekatan yang sekarang dikenal sebagai Pendekatan  

Matematika Realistik (PMR) dimulai sekitar tahun 1970-an. Yayasan yang 

diprakarsai oleh Freudenthal dan mantan rekan-rekannya di International Oromo 

Women’s Organization (IOWO) merupakan awal terbentuknya Freudenthal 

Institute. PMR sebagian besar ditentukan oleh pandangan Freudenthal (1977) 

tentang matematika. Menurut Freudenthal dalam Heuvel (2000: 10), pendidikan 

matematika harus dihubungkan dengan kenyataan, tetap dekat dengan pengalaman 

anak dan relevan dengan masyarakat serta menekankan ide matematika sebagai 

aktivitas manusia. Pendidikan matematika harus memberikan siswa „panduan‟ 

kesempatan untuk „menemukan ulang‟ matematika dengan melakukan pembe-

lajaran. Ini berarti bahwa dalam pendidikan matematika, titik fokus pada mate-

matika tidak harus sebagai sistem tertutup tetapi pada kegiatan matematisasi. 

 

Treffers dalam Heuvel (2000: 12) merumuskan dua jenis matematisasi, yaitu 

matematisasi horisontal dan matematisasi vertikal.  Pada matematisasi horisontal, 

siswa menjadikan matematika sebagai alat yang dapat membantu merumuskan 

dan menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Sedangkan matematisasi 

vertikal adalah suatu proses pengorganisasian kembali pengetahuan yang telah 

diperoleh siswa ke dalam simbol matematika yang lebih abstrak. Aktivitas dalam 
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matematisasi vertikal meliputi menggunakan model-model yang berbeda, meng-

kombinasikan beberapa model matematika, mencari cara singkat, membuktikan 

keteraturan, dan merumuskan konsep matematika yang baru. Jadi, matematisasi 

horisontal bergerak dari dunia nyata ke dalam dunia simbol, sedangkan mate-

matika vertikal bergerak dari dunia simbol ke simbol matematika lainnya yang 

matematika abstrak. 

 

Menurut Gavemeijer dalam Fauzan (2002: 34), pembelajaran matematika berarti 

melakukan matematika, yang berarti menyelesaikan masalah sehari-hari adalah 

salah satu bagiannya. Lange dalam Hadi (2005: 24) juga menyatakan bahwa 

pendekatan matematika realistik berawal dari realitas dan pengalaman siswa, yang 

digunakan sebagai sumber munculnya konsep-konsep matematika atau mate-

matika formal.  Pembelajaran ini sangat berbeda dengan pembelajaran matematika 

selama ini yang cenderung berorientasi pada memberi informasi dan memakai 

matematika yang siap pakai untuk memecahkan masalah-masalah.  Dengan 

menggunakan masalah realistik dalam pangkal pembelajaran, maka situasi ma-

salah perlu diusahakan sesuai pengalaman siswa. 

Menurut Gravemeijer dalam Marpaung (2000: 2) ada tiga prinsip utama dalam 

Pendekatan Matematika Realistik:  

1. Penemuan kembali secara terbimbing (guided reinvention) dan 

matematisasi progresif (progressive mathematization);  

Dalam mempelajari matematika, perlu diupayakan agar dapat mempunyai 

pengalaman dalam menemukan sendiri berbagai konsep, prinsip 

matematika, dll. Dengan bimbingan orang dewasa dan melalui proses 

matematisasi horisontal dan matematisasi vertical, siswa diharapkan 

menemukan atau mengembangkan konsep-konsep atau materi-materi 

tersebut. 
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2. Fenomenologi didaktis (didactical phenomenology); 

Dalam mempelajari konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan materi-materi lain 

dalam matematika, para siswa perlu bertolak dari masalah-masalah 

(fenomena-fenomena) kontekstual, yaitu masalah-masalah yang berasal 

dari dunia nyata, atau setidak-tidaknya dari masalah-masalah yang dapat 

dibayangkan sebagai masalah-masalah nyata. 

3. Mengembangkan model-model sendiri (self-developed models);  

Dalam mempelajari konsep dan materi matematika, melalui masalah yang 

kontekstual, siswa perlu mengembangkan sendiri model-model atau cara-

cara menyelesaikan masalah tersebut. Model tersebut dimaksudkan 

sebagai wahana untuk mengembangkan proses berpikir siswa, dari proses 

berpikir yang paling dikenal oleh siswa, yang mungkin masih bersifat 

intuitif, ke arah proses berpikir yang lebih formal. 

 

 

Fauzi (2002) mengemukakan bahwa langkah-langkah didalam  proses 

pembelajaran matematika dengan pendekatan PMR sebagai berikut : 

1. Memahami masalah kontekstual, yaitu guru memberikan masalah 

kontekstual dalam kehidupan sehari-hari dan meminta siswa untuk 

memahami masalah tersebut. 

2. Menjelaskan masalah konteksual, yaitu jika dalam  memahami masalah 

siswa mengalami kesulitan, maka guru menjelaskan situasi dan kondisi 

dari soal dengan cara memberikan petunjuk-petunjuk atau berupa saran 

seperlunya, terbatas pada bagian-bagian tertentu  dari masalah yang 

belum dipahami. 

3. Menyelesaikan masalah kontekstual, yaitu siswa secara individual 

menyelesaikan masalah kontekstual dengan cara mereka sendiri. 

4. Membandingkan dan mediskusikan jawaban, yaitu guru menyediakan 

waktu dan kesempatan kepada siswa untuk membandingkan dan 

mendiskusikan jawaban masalah secara berkelompok. 

5. Menyimpulkan, yaitu guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menarik kesimpulan tentang suatu konsep atau prosedur. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan matematika realistik dapat memberikan pengalaman belajar yang baru 

bagi siswa. Pendekatan matematika realistik memberikan kesempatan siswa 

menerapkan matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari atau masalah 

dalam bidang lain. Dari permasalahan tersebut, guru membimbing siswa untuk 

menemukan konsep matematika yang dapat menyelesaikan permasalahan ter-
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sebut. Konsep tersebut akan digunakan kembali untuk menyelesaikan perma-

salahan matematika yang sejenis. Dengan kata lain, pendekatan matematika real-

istik berorientasi pada matematisasi pengalaman sehari-hari dan menerapkan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari (matematisasi horizontal). Dan mengu-

bahnya menjadi matematika abstrak (matematisasi vertikal) 

 

B. Pemahaman Konsep Matematika 

 

 

Pemahaman konsep terdiri dari dua kata, yaitu pemahaman dan konsep.  

Pemahaman berasal dari kata “paham” yang dalam kamus besar bahasa Indonesia 

diartikan menjadi benar. Seseorang dapat dikatakan paham apabila orang tersebut 

mengerti benar dan mampu menjelaskannya kembali. Berdasarkan taksonomi 

Bloom, pemahaman merupakan jenjang kognitif C2. Yang berarti menjadi jenjang 

dasar setelah ingatan sebelum penerapan (aplikasi), analisis, evaluasi dan kreasi. 

Menurut Suherman (2003:29), konsep adalah kumpulan fakta spesifik yang saling 

terkait secara fungsional.  Djamarah (2008:30) menyatakan konsep atau penger-

tian adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri 

yang sama. Meskipun banyak definisi tentang konsep yang diungkapkan para ahli, 

namun beberapa ciri konsep (Dahar, 1988:97), yaitu: 

a. Konsep merupakan buah pikiran yang dimiliki seseorang atau pun sekelompok 

orang. 

b. Konsep timbul sebagai hasil dari pengalaman, lebih dari sekedar satu benda, 

peristiwa atau fakta. Konsep itu adalah adalah suatu generalisasi. 

c. Konsep adalah hasil berpikir abstrak manusia yang merangkum banyak 

pengalaman. 

d. Konsep merupakan kaitan fakta-fakta atau pemberian pola pada fakta-fakta. 

e. Suatu konsep dianggap bersangkutan harus mengalami perubahan. 
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Menurut Krathwohl, (2002: 215), berdasarkan hasil revisi dari taksonomi Bloom 

tahun 1956, rumus kognitif meliputi: 

a) Mengingat (remember) 

Proses untuk mengingat dan memanggil kembali suatu informasi pada 

ingatan jangka panjang. 

b) Memahami (understand) 

Menentukan makna dari pembelajaran, termasuk lisan, tertulis, gambar 

dan komunikasi. Didalamnya terdapat proses menafsirkan (Interpreting), 

mencontohkan (Exemplifying), mengklasifikasikan (Classifying), 

merangkum (Summarizing), menyimpulkan (Inferring), membandingkan 

(Comparing), dan menjelaskan (Explaining). 

c) Menerapkan (apply) 

Melaksanakan dan menggunakan prosedur untuk situasi yang diberikan. 

Didalamnya terdapat proses pelaksanaan (Executing) dan menerapkan 

(Implementing). 

d) Analisa (analyze)  

Kemampuan untuk menguraikan suatu bahan fenomena atau bahan 

pelajaran ke dalam unsur-unsurnya, kemudian menghubung-hubungkan 

bagian dengan bagian dengan cara bagaimana dia disusun dan 

diorganisasikan. Didalamnya terdapat proses membedakan 

(Differentiating), mengorganisasikan (Organizing) dan pencantuman 

(Attributing) 

e) Mengevaluasi (evaluate) 

Evaluasi adalah kemampuan untuk mengambil keputusan, menyatakan 

pendapat atau memberi penilaian berdasarkan kriteria-kriteria baik 

kualitatif maupun kuantitatif. Didalamnya terdapat proses pemeriksaan 

(Checking) dan mengkritisi (Critiquing). 

f) Membuat (create) 

Menempatkan semua elemen untuk membuat satu kesatuan utuh sebuah 

produk asli Didalamnya terdapat proses membangkitkan (Generating),  

merencanakan (Planning) dan memproduksi (Producing). 

 

 

Untuk membangun konsep, siswa melakukan dengan cara pengamatan atau mem-

bayangkan sesuatu yang konkret terlebih dahulu.  Siswa tersebut dikatakan dapat 

membangun konsep jika dia dapat membedakan mana yang termasuk contoh dan 

bukan contoh dari suatu ide abstrak.  Menurut Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 

506/C/PP/2004 dalam Shadiq (2009: 13) indikator siswa menguasai konsep 

matematika adalah sebagai berikut: 

1. Menyatakan ulang sebuah konsep. 
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2. Mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan 

konsepnya). 

3. Memberi contoh dan noncontoh dari konsep. 

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. 

5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep. 

6. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

 

 

Beberapa langkah yang dapat dilakukan seorang guru dalam mengajarkan suatu 

konsep dalam matematika Thomas J. Cooney dalam Rokhayati (2010: 16) di-

antaranya: 

a. Mendefinisikan suatu objek 

b. Memberikan satu atau lebih contoh-contoh dari suatu obyek 

c. Memberikan sebuah contoh objek dengan menyebutkan alasan mengapa 

obyek tersebut merupakan suatu contoh 

d. Membandingkan dan menegaskan objek-objek yang ditunjukkan oleh 

suatu konsep 

e. Menyatakan syarat perlu dan syarat cukup bahwa suatu objek dapat 

dikategorikan kedalam jenis obyek lain 

f. Memberikan satu atau lebih yang bukan contoh. 

g. Memberikan alasan mengapa suatu objek yang bukan contoh 

h. Memberikan karakteristik yang bukan merupakan syarat perlu dan syarat 

cukup objek-objek yang ditunjukkan oleh suatu konsep 

 

Hudojo dalam Rokhayati (2010: 17) mengemukakan bahwa penyajian konsep 

atau ide matematika yang baru harus didasarkan pada pengalaman yang terdahulu 

karena siswa akan ingat konsep-konsep yang baru lebih baik bila konsep tersebut 

tidak bertentangan dengan konsep yang telah dikenal sebelumnya. 

 

Dengan demikian, pemahaman konsep matematika merupakan produk dari suatu 

kegiatan belajar seseorang untuk mengerti dan memahami suatu obyek-obyek atau 

benda-benda melalui pengamatan dan pengalaman seseorang dalam menye-

lesaikan masalah matematika, sehingga pemahaman konsep ini menjadi konsep 

yang tidak mudah hilang. 
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C. Kerangka Pikir 

 

Penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas dan dan satu variabel terikat.  Dalam 

penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah pembelajaran dengan 

pendekatan realistik.  Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pemahaman 

konsep matematis siswa. 

 

Pemahaman suatu konsep merupakan salah satu tujuan pembelajaran matematika.  

Pemahaman siswa sangat dipengaruhi oleh pengalaman siswa itu sendiri, terutama 

saat proses pembelajaran di kelas. Tingkat pemahaman konsep siswa dapat di-

usahakan agar lebih baik dengan berbagai cara, salah satunya dengan memilih 

model pembelajaran yang tepat. Pembelajaran yang dipilih adalah model pembe-

lajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk belajar dari hal-hal sederhana 

yang ada disekitarnya sehingga siswa mudah memahami konsep matematis. Salah 

satu model pembelajaran yang dapat digunakan  adalah pendekatan matematika 

realistik. 

 

Pendekatan matematika realistik memiliki tiga prinsip utama yakni Penemuan 

kembali secara terbimbing dan matematisasi progresif; Fenomenologi didaktis ; 

Mengembangkan model-model sendiri. Dalam mempelajari matematika melalui 

penemuan terbimbing dan matematisasi di PMR, siswa mempunyai pengalaman 

dalam menemukan sendiri berbagai konsep, dan prinsip matematika. Fenomenolo-

gi didaktis mengandung arti bahwa dalam mempelajari konsep dalam matematika, 

para siswa mengawali pemahaman konsep bertolak dari masalah kontekstual, 

yaitu masalah yang berasal dari dunia nyata. Hal ini dapat mempermudah dalam 

memahami konsep di awal pembelajaran. Mengembangkan model-model sendiri 
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artinya dalam mempelajari konsep matematika, melalui masalah yang kontekstual, 

siswa perlu mengembangkan sendiri model atau cara menyelesaikan masalah 

tersebut. Model tersebut untuk mengembangkan proses berpikir siswa, dari proses 

berpikir yang paling dikenal oleh siswa, yang mungkin masih bersifat intuitif, ke 

arah proses berpikir yang lebih abstrak. 

 

Pembelajaran menggunakan pendekatan matematika realistik ini dilaksanakan 

dengan mengkaitkan matematika dengan keadaan di sekitar dan pengalaman siswa 

sebagai titik awal. Siswa akan dibimbing serta diberikan petunjuk sehinngga ada 

kesempatan untuk membuat ulang suatu konsep yang telah ada tetapi dengan 

bahasa sendiri. Dengan modal tersebut siswa akan diajak untuk mengaplikasi-

kannya ke permasalahan yang serupa dengan sebelumnya. Setelah siswa telah 

mengerti konsep tersebut, siswa diajak untuk abstraksi konsep atau menjadikan 

rumus-rumus matematika yang umum. Siswa akan mengaplikasikan matematika 

abstrak tersebut ke permasalahan sehari-hari yang berkenaan dengan materi geo-

metri ruang. 

 

Berdasarkan uraian di atas, pendekatan matematika realistik menuntut siswa me-

nemukan sendiri konsep matematika yang dipelajari melalui permasalahan sehari-

hari sehingga berpengaruh pada pemahaman konsep matematika siswa.   
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D. Anggapan Dasar dan Hipótesis 

 

 

1. Anggapan Dasar 

 

 

Penelitian ini, bertolak pada anggapan dasar sebagai berikut. 

a. Setiap siswa kelas VIII semester genap SMP Negeri 2 Bandarlampung Tahun 

Pelajaran 2012/2013 memperoleh materi pelajaran  matematika sesuai dengan  

kurikulum yang berlaku di sekolah. 

b. Faktor-faktor di luar variabel penelitian yang memiliki pengaruh yang lebih 

kecil dari pengaruh PMR dianggap memberikan kontribusi yang sama se-

hingga dapat diabaikan 

 

2. Hipotesis 

 

 

a) Hipotesis umum 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “pendekatan matematika realistik 

berpengaruh pada pemahaman konsep matematika siswa”. 

b) Hipotesis kerja 

Hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah “pemahaman konsep mate-

matika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan mate-

matika realistik lebih baik dari pemahaman konsep siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional” 


