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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Landasan Teori  

1. Sikap Rasa Ingin Tahu  

a. Pengertian Rasa Ingin Tahu 

Rasa ingin tahu diperlukan peserta didik untuk mendorong 

peserta didik agar peserta didik tertarik mempelajari dan menggali 

informasi dalam kegiatan belajar mengajar. Rasa ingin tahu tumbuh 

apabila suasana dalam kelas dibuat semenarik mungkin dalam 

penyampainan materi pembelajarannya. Aly (2010: 3) berpendapat 

bahwa rasa ingin tahu mendorong manusia untuk melakukan kegiatan 

yang bertujuan untuk mencari jawaban atas berbagai persoalan yang 

muncul di dalam pikiriannya. Rasa ingin tahu tidak dapat dipuaskan,  

jika salah satu soal dapat dipecahkan, maka timbul soal lain yang 

menunggu penyelasaian.  

Orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi adalah orang 

yang senang mengeksplorasi, belajar, dan mengemukan hal-hal baru 

yang belum pernah diketahui sebelumnya. Sesuai dengan pernyataan 

Puspita (2015 : 34)  bahwa rasa ingin tahu terjadi karena peserta didik 

menganggap bahwa sesuatu yang dipelajari merupakan hal yang baru 

yang harus diketahui. Rasa ingin tahu ini akan membuat peserta didik 

menjadi pemikir yang aktif, pengamat yang aktif, yang kemudian akan 

memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih mendalam sehingga 

10 
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akan membawa kepuasan dalam dirinya dan meniadakan rasa bosan 

untuk terus belajar. 

Penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa rasa 

ingin tahu yaitu sifat mendorong pada peserta didik untuk berusaha 

mengetahui atau mencari tahu hal-hal yang belum diketahui untuk 

kepuasan terhadap dirinya yang dapat dilakukan dengan eksplorasi, 

investigasi, dan belajar, pada peserta didik. Rasa  ingin tahu tersebut 

dapat dilakukan dengan kemampuan berkomunikasi dan bertukar 

pengalaman tentang segala hal yang ada di alam serta kegunaannya 

bagi peserta didik tersebut. 

b. Indikator Rasa Ingin Tahu 

Rasa ingin tahu (curiosity) akan sesuatu hal, apakah itu rasa 

heran, takjub, bahkan keinginan menyingkapi kebenaran akan 

sesuatu yang menarik peserta didik untuk mengetahui suatu hal. 

Rasa ingin tahu dalam proses pembelajaran dapat ditunjukkan 

dengan mengemukakan pendapat dari berbagai macam sumber, dan 

selalu bertanya pada guru atau teman jika belum menguasai 

pelajaran. Keterkaitan rasa ingin tahu untuk SD dapat diketahui 

dengan indikator Kemendiknas (2010: 36) Nilai dan indikator di SD 

memiliki keterkaitan, karena di dalam indikator mengandung nilai 

dan indikator untuk SD khususnya rasa ingin tahu penjabaranya 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Indikator rasa ingin tahu di SD 

 

NILAI INDIKATOR INDIKATOR 

Rasa ingin 

tahu: 

Sikap dan 

tindakan yang 

selalu 

berupaya 

untuk 

mengetahui 

lebih 

mendalam 

dan 

memperluas 

dari sesuatu 

yang 

dipelajari, 

dilihat, dan 

didengar 

Kelas 1-3 Kelas 4-6 

Bertanya kepada 

guru dan teman 

tentang materi 

pelajaran. 

Bertanya atau membaca 

sumber dari luar buku teks 

tentang materi yang terkait 

dengan pelajaran. 

Bertanya kepada 

sesuatu tentang 

gejala alam yang 

terjadi. 

Membaca atau 

mendiskusikan gejala alam 

yang baru terjadi. 

Bertanya kepada 

guru tentang 

sesuatu yang 

didengar dari 

radio atau televisi. 

Bertanya tentang beberapa 

peristiswa alam, sosial, 

budaya, ekonomi, politik, 

teknologi yang baru 

didengar 

Bertanya tentang 

berbagai peristiwa 

yang dibaca dari 

media cetak 

Bertanya tentang sesuatu 

yang terkait dengan materi 

pelajaran tetapi di luar yang 

dibatasi di kelas. 

 

Indikator di atas disimpulkan bahwa rasa ingin tahu kelas V 

peserta didik mampu bertanya dan memahami peristiwa di 

sekitarnya, bertanya dan melihat berbagai peristiwa yang terjadi 

dilingkungan masyarakat, seperti peristiwa sosial, budaya, 

ekonomi,  politik serta dapat bertanya  di luar kelas terkait 

pembelajaran yang dilakukan. Sikap rasa ingin tahu peserta didik 

ini diambil oleh peneliti karena dianggap dapat mempengaruhi 

kemampuan peserta didik dalam pembelajaran yang dalam hal ini 

peneliti menggunakan model pembelajaran matematika realistik 

sebagai salah satu upaya untuk mendukung peningkatan rasa ingin 

tahu peserta didik.  
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2. Prestasi Belajar 

a. Belajar 

1) Pengertian Belajar 

Kegiatan belajar merupakan kegiatan utama yang harus 

dilakukan dalam pendidikan. Keberhasilan tujuan pendidikan 

tergantung bagaimana peserta didik memperoleh pengajaran 

dalam kegiatan belajar. Rahyubi (2013: 3) berpendapat bahwa 

dalam mendefiniskan tahapan “belajar” memiliki pengertian 

untuk memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan 

melalui pengalaman, mengingat, menguasai pengalaman, dan 

mendapat informasi atau menemukan sesuatu. Belajar adalah 

proses transformasi ilmu guna memperoleh kompetensi, 

ketrampilan dan sikap untuk membawa perubahan yang lebih 

baik.  

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku 

sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sependapat dengan 

Slameto (2010: 2) bahwa belajar merupakan suatu proses 

perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

peserta didik untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku 
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yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.  

Beberapa definisi para ahli mengenai belajar tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang 

dilakukan peserta didik untuk mendapatakan informasi lebih 

yang nantinya akan mengubah tingkah laku peserta didik baik 

dalam kreatif, ketrampilan, pemahaman, sikap, pengetahuan dan 

nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan 

sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Kegiatan 

belajar tersebut ada yang dilakukan di sekolah, di rumah, di 

lingkungan yang sekiranya mendapat pengetahuan lebih pada 

peserta didik tersebut. Belajar merupakan tindakan dan perilaku 

peserta didik yang kompleks. Sebagai tindakan maka belajar 

hanya dialami oleh peserta didik sendiri dan akan menjadi 

penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. 

b. Prestasi Belajar 

1) Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar pada dasarnya berasal dari dua suku kata 

yaitu prestasi dan belajar. Prestasi dapat didefinisikan sebagai 

hasil dari suatu proses yang berkaitan dengan aspek 

pengetahuan yang telah dicapai oleh peserta didik dalam 

hidupnya. Hal ini sependapat dengan Arifin (2011: 12) bahwa 

kata “prestasi” berasal dari bahasa Belanda yaitu prestatie. 
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Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi “prestasi” yang 

berarti “hasil usaha”. Istilah “prestasi belajar” (achievement) 

berbeda dengan “hasil belajar” (learning outcome). Prestasi 

belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan, 

sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan watak 

peserta didik.  

Prestasi selalu dihubungkan dengan pelaksanaan suatu 

kegiatan atau aktivitas. Prestasi belajar merupakan hal yang 

tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena kegiatan 

belajar merupakan proses, sedangkan prestasi belajar merupakan 

output dari proses belajar. Hamdani (2011: 137) prestasi adalah 

hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik 

secara individu maupun kelompok. Prestasi tidak akan pernah 

dihasilkan selama peserta didik tidak melakukan kegiatan. 

Dari hasil definisi ahli mengenai prestasi belajar adalah 

hasil dan usaha peserta didik dalam belajar yang menunjukan 

ukuran kecakapan yang dicapai dalam bentuk nilai. Kemampuan 

yang dimiliki peserta didik (output) dalam menerima, menolak 

dan menilai suatu informasi dalam kegiatan belajar berbeda 

pada setiap individunya. Hal ini tergantung bagaimana peserta 

didik dapat memahami apa yang peserta didik dapat dari 

kegiatan yang dilakukanya. Secara garis besar dapat diartikan 

sebagai wujud kecakapan nyata yang dapat diukur yang berupa 
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pengetahuan sebagai interaksi aktif antara subyek belajar dengan 

objek belajar selama berlangsungnya proses belajar mengajar 

untuk mencapai hasil belajar yang akan dicapai.  

2) Fungsi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan sesuatu masalah yang bersifat 

bertahap dalam kehidupan manusia, karena sepanjang rentang 

kehidupannya manusia selalu mengajar prestasi menurut bidang 

dan kemampuan masing-masing. Arifin (2011: 12-13) Prestasi 

belajar (achievement) semakin terasa penting untuk dibahas, 

karena mempunyai beberapa fungsi utama :  

a) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik. 

b) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin 

tahu. Para ahli psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai 

“tendensi keingintahuan (couriosity) Prestasi belajar sebagai 

informasi dalam inovasi pendidikan. Asumsi adalah prestasi 

belajar dapat dijadikan pendorong bagi peserta didik dalam 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 

berperan sebagai umpan balik (feedback) dalam 

meningkatkan mutu pendidikan.  

c) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan eksteren dari 

suatu institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa 

prestasi belajar dapat dijadikan indikator tingkat 
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produktivitas suatu institusi pendidikan. Asumsi adalah 

kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan 

masyarakat dan anak didik. Indikator eksteren indikator 

tingkat kesuksesan peserta didik di masyarakat. 

d) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap 

(kecerdasan) peserta didik. Dalam proses pembelajaran, 

serta didik menjadi fokus utama yang harus diperhatikan, 

karena peserta didiklah yang diharapkan dapat menyerap 

seluruh materi pelajaran. 

3) Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar yang dicapai oleh peserta didik 

merupakan hasil dari interaksi antara berbagai faktor yang 

mempengaruhinya. Hamdani (2011: 139-145) pada dasarnya, 

faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat 

digolongkan menjadi dua bagian, yaitu faktor dari dalam 

(intern) dan faktor dari luas (ekstren). 

a)  Faktor Internal 

(1) Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai 

kecakapan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan 

yang dihadapinya. 

(2) Faktor jasmaniah atau faktor fisiologis pada umumnya 

sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar peserta 

didik. Seperti kondisi dan keadaan peserta didik. 
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(3) Sikap yaitu suatu kecenderungan untuk mereaksi 

terhadap suatu hal, orang atau benda dengan suka, tidak 

suka, atau acuh tak acuh. Sikap peserta didik dapat 

dipengaruhi oleh faktor pengalaman, kebiasan, dan 

keyakinan.  

(4) Minat adalah suatu kecenderungan untuk selalu 

memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus-

menerus. Minat ini erat kaitannya dengan perasaan 

senang. Minat itu terjadi karena perasaan senang pada 

sesuatu. Minat memiliki pengaruh besar terhadap 

pembelajaran. 

(5) Bakat potensial yang dimiliki sesorang untuk mencapai 

keberhasilan pada masa yang akan datang. Setiap orang 

memiliki bakat dalam arti berpotensi untuk mencapai 

prestasi sampai tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas 

masing-masing. Bakat itu sendiri sangat mempengaruhi 

tinggi rendahnya prestasi belajar pada bidang-bidang 

studi tertentu. 

(6) Motivasi yaitu segala sesuatu yang mendorong peserta 

didik untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat 

menentukan baik tidaknya dalam mencapai tujuan 

sehingga semakin besar kesuksesan belajaranya 
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b) Faktor Ekstrnal 

(1) Keadaan Keluarga lembaga pendidikan yang pertama 

dan utama adanya rasa aman. Keluarga merupakan 

salah satu faktor yang sangat penting peserta didik 

dalam belajar. 

(2) Keadaan sekolah merupakan lembaga pendidikan 

formal pertama yang sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan belajar peserta didik. Keadaan sekolah ini 

meliputi cara penyajian pembelajaran, hubungan guru 

dengan peserta didik, alat-alat pembelajaran, dan 

kurikulum.  

(3) Lingkungan masyarakat merupakan salah satu faktor 

yang berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik 

dalam proses pelaksanaan pendidikan. Lingkungan 

membentuk kepribadian peserta didik dalam pergaulan 

mengenai kebiasan yang dilakukan sehari-hari.  

Mengenai definisi Hamdani tersebut dapat disimpulkan 

bahwa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar itu ada dua di 

antaranya ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal adalah faktor yang terdapat dari dalam diri pesrta didik 

itu sendiri. Faktor internal tersebut diantaranya meliputi 

kecerdasan, jasmani, sikap, minat, bakat, motvasi. Sedangkan 

faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar atau 
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pengaruh diluar diri peserta didik diantaranya adalah faktor 

lingkungan, keluarga, dan sekolah. 

3. Pembelajaran Matematika 

a. Pengertian Matematika  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan mulai dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi yakni 

perguruan tinggi. Peserta didik belajar matematika akan belajar 

bernalar secara kritis, kreatif, dan aktif. Matematika merupakan ilmu 

yang mempelajari ide-ide yang berisi simbol-simbol. Abdulrahman 

(2009: 252) berpendapat bahwa matematika adalah bahasa simbol 

yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan 

kuantitatif dan keuangan, yang memudahkan manusia berfikir dalam 

memecahkan masalah kehidupan sehari-hari.  

Matematika merupakan ilmu yang mempelajari tentang 

logika dan konsep-konsep abstrak yang berhubungan satu dengan 

lainnya. Hal ini diperkuat dengan pendapat Ruseffendi dalam 

Heruman (2007:1) bahwa matematika adalah simbol ilmu dedukatif 

yang tidak menerima pembuktian secara induktif, ilmu tentang 

keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, nilai dari unsur tidak 

didefinisikan ke aksioma dan kembali ke dalil.  

Beberapa pernyataan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa matematika merupakan ilmu pengetahuan yang diperoleh 

dengan bernalar yang menggunakan istilah yang didefinisikan 

dengan cermat, jelas, dan akurat, representasinya dengan lambang-
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lambang atau simbol dan memiliki arti serta dapat digunakan dalam 

pemecahan masalah dalam keseharian. 

b. Pembelajaran Matematika di SD 

Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah, mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sedangkan belajar dilakukan oleh pihak 

peserta didik. Pembelajaran matematika khususnya di SD  pada 

dasarnya merupakan fase opreasional kongkrit. Heruman (2007: 1) 

peserta didik SD umuranya berkisar antara 6 atau 7 tahun, sampai 12 

atau 13 tahun. Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah 

kemampuan dalam proses berfikir untuk mengoprasikan kaidah-

kaidah logika, meskipun masih terkait dengan objek yang bersifat 

kongkrit.  

Beberapa pendapat ahli maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika adalah suatu pembelajaran yang dilakukan 

di SD dengan usia peserta didik 6-13 tahun yang pada pemikiran 

dasarnya masih perpacu pada hal kongkrit dan terkadang diselingi 

dengan pemikiran logika sehingga dengan hal ini guru harus dapat 

menyampaikan materi secara kreatif dan inovatif dikarenakan 

konsep dasar anak masih bersifat kongkrit dan masih dalam tahapan 

bermain dan belajar.  

c. Tujuan Pembelajaran Matematika di SD 

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar, dewasa ini telah 

berkembang pesat baik materi maupun kegunaannya. Mata pelajaran 

matematika berfungsi melambangkan kemampuan komunikasi 

 Peningkatan Sikap Rasa…, Dewi Yulianti, FKIP, UMP, 2017



 

22 

dengan menggambarkan bilangan-bilangan dan simbol-simbol serta 

ketajaman penalaran yang dapat memberi kejelasan dan 

menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

Secara umum, tujuan pembelajaran matematika di SD adalah 

agar peserta didik mampu dan trampil menggunakan matematika. 

Menurut Depdiknas (2006: 16) mendefinisikan kompetensi atau 

kemampuan umum pembelajaran matematika di SD, sebagai berikut: 

1) Melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, pembagian beserta operasi campurannya, 

termasuk yang melibatkan pecahan. 

2) Menetukan sifat dan unsur berbagai bangun datar dan 

bangun ruang sederhana, termasuk penggunan sudut, 

keliling, luas, dan volume. 

3) Menentukan sifat simetri, kesebangunan, dan sistem 

koordinat. 

4) Menggunakan pengukuran: satuan, kesetaraan antar 

satuan dan penaksiran pengukuran. 

5) Menentukan dan menafsirkan data sederhana, seperti: 

ukuran tertinggi, terendah, rata-rata, modus, 

mengumpulkan, dan menyajikan. 

6) Memecahkan masalah, melakukan penalaran, dan 

mengkomunikasikan gagasan secara matematika. 

 

Tujuan pembelajaran mata pelajaran matematika tersebut, 

peserta didik guru hendaknya dapat menciptakan kondisi dan situasi 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik aktif membentuk, 

menemukan, dan mengembangkan pengetahuannya. Kemudian 

peserta didik dapat membentuk makna dari bahan-bahan pelajaran 

melalui suatu proses belajar dan pengkontruksinya dalam ingatan 

yang sewaktu-waktu dapat diproses dan dikembangkan lebih lanjut. 
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d. Materi Bangun Ruang 

Pada penelitian tindakan kelas di SD Negeri 1 Kebanggan ini 

peneliti mengambil materi sifat-sifat bangun ruang pada kelas V 

semester 2. Adapun Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 

Dasar (KD) yang akan dijadikan bahan penelitan sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Standar Komptensi dan Kompetensi Dasar kelas V  

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Geometri dan Pengukuran 

6) Memahami sifat-sifat 

hubungan antar bangun. 

 

6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun ruang 

 

4. Model Pembelajaran Matematika Realisitik (PMR)  

a. Pengertian Model Pembelajaran Matematika Realisitik (PMR) 

Secara harafiah Realistik Mathematics Education 

diterjemahkan sebagai pendidikan matematika realistik yang 

pendekatan belajar matematika yang dikembangkan atas dasar 

gagasan Frudenthal. Menurut Frudenthal dalam Wijaya (2012: 20) 

bependapat bahwa pendidikan matematika realistik adalah suatu 

pendekatan pembelajaran matematika yang harus sealalu 

menggunakan masalah sehari-hari. Penggunaan kata “realistik” 

sebenarnya berasal dari bahasa Belanda “zich realiseren” yang 

berarti “untuk dibayangkan” atau “to image”. 

Pembelajaran matematika realistik tidak hanya menunjukan 

adanya keterkaitan dengan dunia nyata tetapi lebih mengacu pada 

fokus pendidikan matematika realistik yaitu penekanan pada 

penggunaan situasi yang dapat dibayangkan oleh peserta didik. Hal 
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ini juga sependapat dengan Susanto (2016: 205) pembelajaran 

realistik merupakan salah satu pembelajaran matematika yang 

berorientasi pada peserta didik, bahwa matematika adalah aktivitas 

manusia dan matematika harus dihubungkan secara nyata terhadap 

konteks kehidupan sehari-hari peserta didik ke pengalaman belajar 

yang berorientasi pada hal-hal real (nyata).  

Pendekatan matematika realistik merupakan suatu 

pendekatan belajar matematika yang dikembangkan untuk 

mendekatkan matematika kepada peserta didik. Masalah-masalah 

nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dimunculkan sebagai titik 

awal pembelajaran matematika. Makonye, Judah. P (2014) di South 

Africa, dalam Journal Int J Edu Sci, 7(3): 653-662 (2014) dalam 

judul“Teaching Functions Using a Realistik Mathematics Approach: 

A Theoretical Perspective”. Berisi tentang The word realistik goes 

beyond that mathematical problems originate from the learners’ real 

world contexts. It also includes mathematical problems encountered 

in mathematics learning as long as they are relevant. 

 

Jurnal tersebut menegaskan tujuan mengenai bagaimana 

gagasan dari suatu fungsi dapat dikembangkan untuk pelajar SMA 

melalui penggunan representasi yang dikaitkan dengan realistik 

matematika. Kata realistik berasal dari masalah konteks dunia nyata 

peserta didik. Hal ini termasuk masalah matematika yang dihadapi 
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dalam pembelajaran dan dalam pengajaranya sering dikaitkannya 

dengan kenyataan di lingkungan kehidupan keseharian peserta didik. 

Pembelajaran matematika realistik tidak menempatkan 

matematika sebagai produk jadi, melainkan proses (guided 

reinvention). Selaras dengan pendapat-pendapat para ahli di atas 

menurut Freudenthal (1992) dalam Webb David. C (2011) di The 

Netherlands dalam Journal of Mathematics Education at Teachers 

College Volum 2 Spring–Summer 2011, dengan judul “Design 

Research in the Netherlands: Introducing Logarithms”. Berisi 

tentang  

Using Realistik Mathematics Education. This approach gives 

students a greater sense of ownership. Although the role of 

the teacher is essential to help students collectively negotiate 

the meanings and use of conventional mathematical terms, 

symbols, representations, and procedures. It is important to 

point out here that the “realistik” aspect of RME is not just 

because of its connection with real world contexts, but it is 

related to the emphasis that RME puts on offering students 

problem situations which are imaginable. 

 

Hasil penelitian dijurnal tersebut bertujuan mengembangkan 

peserta didik terhadap materi logaritma yang digunakan dalam 

prinsip desain realistik matematika education. Hal ini dimaksudkan 

untuk menunjukan di sini bahwa “realistis” aspek RME bukan hanya 

karena hubungannya dengan konteks dunia nyata, tetapi hal ini 

berkaitan dengan penekanan bahwa RME menempatkan pada 

menawarkan situasi peserta didik mengenai permasalahan yang 

dibayangkan. 
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Beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

matematika ini bukan tempat memindahkan matematika dari guru 

kepada peserta didik, melainkan tempat peserta didik menemukan 

kembali ide dan konsep matematika melalui eksplorasi masalah-

masalah nyata. Karena itu, peserta didik tidak dipandang sebagai 

penerima pasif, tetapi harus diberi kesempatan untuk menemukan 

kembali ide dan konsep matematika di bawah bimbingan guru.  

Pembelajaran ini berbeda dengan pembelajaran yang biasa 

dilakukan oleh guru pada umumnya. Guru hanya memberikan 

informasi mengenai mata pelajaran yang akan di pelajari dan peserta 

didik harus bisa memahami tanpa mengerti konsep dasar dari 

pembelajaran tersebut. Namun pembelajaran matematika realistik ini 

memberikan pembelajaran yang lebih menekankan peserta didik 

untuk lebih aktif dalam mengesplorasi pengetahuanan dalam 

keseharian yang peserta didik alami yang nantinya diharapkan dapat 

mengkaitkan konsep dasar pembelajaran matematika dengan 

pengalaman yang peserta didik miliki. Hal tersebut juga sependapat 

mengenai prinsip realistik matematika education dengan pendapat 

Suherman dalam Susanto (2015: 206) dalam pembelajaran 

matematika yang menggunakan pembelajaran matematika realistik 

menganut prinsip-prinsip, sebagai berikut: 

1) Didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks, 

melayani dua hal yaitu sebagai sumber dan sebagai 

terapan konsep matematika. 
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2) Perhatian diberikan kepada pengembangan model-model 

dan simbol-simbol. 

3) Sumbangan dari para peserta didik, sehingga dapat 

membuat pembelajaran menajadi konstruktif dan 

produktif. 

4) Intraktif sebagai karakterisitik dari proses pembelajaran 

matematika. 

5) Membuat jalinan antar topik dan pokok bahasan. 

 

Mengenai Prinsip yang ditulis Suherman dalam Susanto tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika ini didominasi 

pada masalah-masalah konteks kehidupan nyata peserta didik. 

Permasalahan yang konteks tersebut dijadikan suatu sumber dan 

konsep dasar dalam membentuk pemikiran dalam matematika. Hal 

tersebut diharapkan dapat membangun peserta didik untuk mencapai 

tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran dan dapat memberikan 

hasil yang sesuai. Pembelajaran matematika realistik ini juga 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi 

dengan peserta didik yang lain, guru dan lingkungan sekitar sehingga 

peserta didik akan dengan mudah menerima pembelajaran. 

b. Karakteristik Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

Karakteristik Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik 

merupakan RME (Realistik Matematics Education). Trefferest dalam 

Wijaya (2012: 21) merumuskan lima karakteristik pendidikan 

matematika realistik diantaranya yaitu: 

1) Penggunan Konteks  

Konteks atau permasalahan realistik digunakan sebagai 

titik awal pembelajaran matematika. Konteks tidak harus berupa 
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masalah dunia nyata namun bisa dalam bentuk permainan, 

penggunan alat peraga, atau situasi lain selama hal tersebut 

bermakna dan bisa dibayangkan dalam pikiran peserta didik. 

Melalui penggunan konteks, peserta didik dilibatkan secara aktif 

untuk melakukan kegiatan ekplorasi permasalahan. 

2) Penggunan model untuk matematis progresif 

Pendidikan matematika realistik, model digunakan 

dalam melakukan matematisasi secara progresif. Penggunan 

model berfungsi sebagai jembatan (brigde) dari pengetahuan 

dan matematika tingkat kongkrit menuju pengetahuan 

matematika tingkat formal. 

3) Pemanfataan hasil konstruksi peserta didik 

Peserta didik memiliki kebebasan untuk 

mengembangkan strategi pemecahan masalah sehingga 

diharapkan akan diperoleh strategi yang bervariasi. Hasil kerja 

dan konstruksi peserta didik selanjutnya digunakan untuk 

landasan pengembangan konsep matematika. 

4) Intraktivitas 

Proses belajar peserta didik bukanlah hanya suatu proses 

individu melainkan juga secara bersama merupakan suatu proses 

sosial. Proses belajar peserta didik akan menjadi lebih singkat 

dan bermakana ketika peserta didik saling mengkomunikasikan 

hasil kerja dan gagasan peserta didik. Pemanfataan interaksi 
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dalam pembelajaran matematika bermanfaat dalam 

mengembangakan kemampuan kognitif dan afektif peserta didik 

secara simultan. 

5) Keterkaitan  

Konsep-konsep dalam matematika tidak bersifat parsial, 

namun banyak konsep yang memiliki keterkaitan. Pendidikan 

matematika realistik menempatkan keterkaitan (intertwinement) 

antar konsep matematika sebagai hal yang harus 

dipertimbangkan dalam proses pembelajaran. Melalui 

keterkaitan ini, satu pembelajaran matematika diharapkan bisa 

mengenalkan dan membangun lebih dari satu konsep 

matematika secara bersama (walaupun ada konsep yang 

dominan). 

Berdasarkan karakteristik uraian di atas, pada dasarnya yang 

mendasari pembelajaran matematika realistik adalah pembelajaran 

yang bertitik tolak dari hal-hal ’real’ bagi peserta didik, yang 

mengarahkan peserta didik kepada kebaikan dan kemajuan yang 

bertujuan untuk menekankan ketrampilan, berdiskusi dan 

berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas sehingga 

peserta didik dapat menemukan sendiri cara peserta didik dalam 

menyelesaikan masalah baik individual maupun kelompok. 
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c. Langkah-langkah Model Pembelajaran Matematika Realisitik (PMR) 

Setiap model, pendekatan, atau teknik pembelajaran memiliki 

prosedur pelaksanaan yang terstuktur sesuai dengan karakternya 

Shoimin (2014: 148) mendefinisikan langkah-langkah pembelajaran 

matematika realistik antara lain yaitu sebagai berikut: 

1) Memahami masalah kontekstual 

Guru memberikan masalah (soal) kontekstual dan 

peserta didik diminta untuk memahami masalah tersebut. Guru 

menjelaskan soal atau masalah dengan memberikan petunjuk 

atau saran seperlunya terhadap bagian-bagian tertentu yang 

dipahami peserta didik. 

2) Menyelesaikan masalah kontekstual 

Peserta didik secara berkelompok disuruh menyelasaikan 

masalah kontektual pada buku peserta didik atau LKS dengan 

caranya sendiri. Guru memotivasi peserta didik untuk 

menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk mengarahkan peserta 

didik memperoleh penyelesaian soal. 

3) Membandingkan dan mendiskusikan 

Peserta didik diminta untuk membandingkan dan 

mendiskusikan jawaban peserta didik dalam kelompok kecil. 

Hasil dari diskusi peserta didik dibandingkan pada diskusi kelas 

yang dipimpin oleh guru. Cara seperti ini, peserta didik dapat 
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berinteraksi dengan sesamanya atau bahkan dengan gurunya, 

bertukar informasi dan pengalaman, serta berlatih 

mengkomunikasikan hasil kerjanya pada peserta didik lain.  

4) Menarik kesimpulan 

Berdasarkan hasil diskusi kelompok dan diskusi kelas 

yang dilakukan, guru mengarahkan peserta didik untuk menarik 

kesimpulan tentang konsep, definisi, prinsip atau prosedur 

matematika yang terkait dengan masalah kontekstual yang baru 

diselesaikan.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika realistik merupakan salah satu alternative yang 

dapat digunakan guru untuk mengajarkan peserta didik agar lebih mudah 

memahami konsep dalam matematika. Model pembelajaran matematika 

realistik ini diketahui bahwa dalam penerapannya dengan mengkaitkan 

permasalaan yang terjadi dalam dunia matematika dan diterjemahkan 

kembali ke dalam solusi nyata yang terdapat dikehidupan sehari-hari. 

Hasil dari proses ini, kemudian dipublikasikan melalui diskusi kelas dan 

diakhiri dengan penyimpulan atas penyelesaian masalah tersebut. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

1.  Farah Diba, Zulkardi, Trimurti Saleh (2009: 39) dalam penelitianya 

tentang  “Pengembangan materi pembelajaran bilangan berdasarkan 

pendidikan matematika realistik untuk peserta didik kelas V SD” Dengan 

menggunakan penelitian pengembangan dalam penelitian ini menyatakan 
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bahwa permasalahan yang ditemukan yaitu peserta didik sulit memahami 

membangun konsep dasar pada pembelajaran khususnya matematika. 

Materi yang dijadikan kajian dalam pengembangan ini yaitu materi 

bilangan tentang perbandingan dan skala.  Mengenai permasalahan itulah 

penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pengajaran yang 

menyenangkan menggunakan model pembelajaran matematika realistik 

(PMR) yang diharapkan dapat meningkatkan rasa antusias dan senang 

dalam belajar, peserta didik juga memberikan sikap positif peserta didik. 

Hasil uji coba yang diberikan kepada peserta didik selama pembelajaran 

dilihat dari komentar guru, komentar peserta didik, dan kemampuan 

menyelesaikan soal-soal yang diberikan, menunjukkan bahwa peserta 

didik sangat antusias dan senang dalam belajar sehigga peserta didik 

berani mengkomunikasikan. Hasil tes kemampuan peserta didik 

menunjukkan hasil yang baik setelah menggunakan model realistik ini. 

Dari situlah penelitian ini mennunjukkan bawa belajar dengan melibatkan 

lingkungan dan realita dalam kehidupan sehari-hari seperti pada model 

pembelajaran matematika realistik ini akan lebih meningkatkan atusias dan 

rasa senang pada peserta didik. 

Setelah menguji penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran matematika realistik berpengaruh terhadap 

peningkatan rasa antusias  dan meningkatkan rasa senang peserta didik. 

Hal ini dibuktikan dari beberapa komentar positif yang diberikan guru dan 

peserta didik terhadap penerapan model pembelajaran matematika 
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realistik. Pembelajaran matematika realistik ini memiliki keunggulan dapat 

mengkaitkan lingkungan sebagai media untuk mempermudah dalam 

penyampaian pembelajaran sehingga konsep dasar diterima dengan baik 

oleh peserta didik. 

2. Riyan Hidayat, Zanaton H Iksan (2015: 2443) Malaysia, dalam Journal 

Scientific Research Publishing, Creative Education, 2015, 6, 2438-2445, 

Desember 2015 dengan judul “The Effect of Realistik Mathematic 

Education on Students’ Conceptual Understanding of Linear 

Programming”. Berisi tentang A number of national and international 

scale surveys showed that the mathematics achievements of Indonesian 

secondary school students were in the lower level. One of the indicators of 

this low achievement was the insufficient level of understanding of 

mathematical concepts of the students. Understanding of mathematical 

concepts could be integrated through Realistik Mathematics Education 

(RME). Therefore, the quasi-experimental study was conducted to examine 

the effectiveness of Realistik Mathematical Education towards the 

conceptual understanding of linear programming. This study involved 65 

students of Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru, Indonesia. Test 

conceptual understanding programming topics had Cronbach’s alpha 

reliability of 0.80. The descriptive analysis included the percentage, mean 

and standard deviation while inferential analysis involving independent t-

test and Pearson correlation analysis. The results revealed that there were 

significant differences between the treatment and control groups toward 

conceptual understanding. There was a significant relationship between 

conceptual understanding and mathematics achievement of linear 

programming. 

 

Dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai  survei skala nasional 

dan internasional yang menunjukkan bahwa prestasi matematika dari 

peserta didik sekolah menengah Indonesia berada ditingkat yang lebih 

rendah. Salah satu indikator ini rendah prestasi adalah tingkat pemahaman 

konsep matematika peserta didik yang kurang. Penelitian ini melibatkan 

65 peserta didik dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru, Indonesia. 

Kesimpulan dari jurnal tersebut bahwa kelas experimen dan kelas control 

terdapat beberapa perbedaan kelas yang mendapatkan tindakan 
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mengunakan Pembelajaran Matematika Realisitik memiliki hasil yang 

lebih baik dibandingkan dengan kelas yang tidak menggunakan (PMR). 

Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran matematika realistik sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan prestasi dan pemahaman matematika 

pada mata pelajaran liner di sekolah menengah di pekanbaru. 

 

C. Kerangka Pikir 

Matematika merupakan suatu cara untuk berpikir, dengan 

menghubungkan suatu konsep matematika dengan pengetahuan yang 

sudah peserta didik miliki. Konsep dalam matematika sekolah sehingga 

peserta didik dapat dengan segera menyadari bahwa suatu konsep yang 

peserta didik pelajari memiliki persamaan atau perbedaan dengan konsep 

yang sudah peserta didik pelajari dengan menggunakan matematika untuk 

menyelesaikan masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Namun 

pada kenyatannya proses pembelajaran yang seperti itu belum dapat 

berjalan maksimal. 

Pandangan tersebut sama seperti kondisi awal peserta didik di kelas 

V SD Negeri 1 Kebanggan bahwa sebelum guru menggunakan model 

pembelajaran matematika realistik hasil observasi menunjukan bahwa 

permasalahan yang ditemukan yaitu masih rendahnya sikap rasa ingin tahu 

dan prestasi belajar matematika. Salah satu penyebab rendahnya sikap rasa 

ingin tahu dan prestasi belajar dikarenakan pengunaan model pembelajaran 

yang kurang bervariasi sehingga mengakibatkan peserta didik merasa 

kurang tertarik pada saat proses pembelajaran. Guru juga mengungkapkan 

 Peningkatan Sikap Rasa…, Dewi Yulianti, FKIP, UMP, 2017



 

35 

mengenai proses belajar mengajar yang biasa dilakukan yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran ceramah seperti pada umumnya. 

Keterlibatan peserta didik yang kurang aktif dalam proses pembelajaran 

mengakibatkan kurang terbentuknya rasa ingin tahu yang baik.  

Faktor lain yang membuat rendahnya peserta didik dalam bertanya 

yaitu takut mendapat ejekkan dari peserta didik yang lain yang 

menganggap pertanyaan tersebut sudah ada dalam buku, kurangnya 

keberanian untuk mengangkat tangan, dan kurangnya konsentrasi belajar 

sehingga peserta didik segan untuk bertanya. Rendahnya sikap rasa ingin 

tahu peserta didik ini mengakibatkan peserta didik sulit untuk mencerna 

soal-soal yang diberikan sehingga peserta didik tidak bisa memecahkan 

masalah.  

Hal ini berdampak juga terhadap prestasi belajar peserta didik di 

kelas V bahwa dari hasil nilai ulangan harian tahun 2015/2016 bahwa dari 

27 peserta didik hanya 16 peserta didik yang tuntas atau sekitar ( 40,74%) 

dengan jumlah nilai 1850 atau rata-rata 68,51. Hal ini membuat guru dan 

peneliti bersepakat untuk mengandakan penelitian proses kegiatan belajar 

mengajar menggunakan model pembelajaran matematika realistik.  

Model pembelajaran realistik ini memiliki keunggulan 

mengkatikan proses belajar mengajar dengan realitas kehidupan nyata 

peserta didik. Penggunan pembelajaran matematika realistik ini dilakukan 

selama dua siklus, dimana satu siklusnya terdiri dari dua kali pertemuan. 

Setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi.  
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Penggunan metode pembelajaran matematika realistik ini, 

diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berfikir peserta didik dan 

dapat meningkatkan prestasi belajar, sehingga prestasi belajar dapat 

tercapai dan rata-rata kelas meningkat. Berikut ini adalah rangkaian 

kerangka berpikir peneliti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Peneliti 
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D. Hipotesis Tindakan 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan melakukan 

sejumlah tindakan yang terangkum dalam siklus I dan siklus II. Hipotesis 

tindakan tersebut adalah: 

1. Penerapan model pembelajaran matematika realistik pada mata pelajaran 

matematika materi mengindentifikasi sifat bangun ruang dapat 

meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik di kelas V SD Negeri 1 

Kebanggan. 

2. Penerapan model pembelajaran matematika realistik pada mata pelajaran 

matematika materi mengidentifikasi sifat bangun ruang dapat 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik di kelas V SD Negeri 1 

Kebanggan.  
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