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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan  Teori 

1. Kemandirian 

a. Definisi Kemandirian 

 Menurut Desmita (2011:185) kemandirian adalah kemampuan 

unuk mengendalikan dan mengatur pikiran, perasaan, dan tingkahl laku 

sendiri secara bebas serta berusaha sendiri untuk mengatasi perasaan-

perasaan malu serta keragu-raguan. Mandiri adalah sikap dan perilaku 

yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan 

tugas-tugas. Anak yang mandiri menurut Mustari (2011:93-94) adalah 

anak yang aktif, independen, kreatif, kompeten, dan spontan. Aunillah 

(2011:72) berpendapat bahwa peserta didik yang mandiri bisa melayani 

kebutuhannya sendiri, sekaligus bertanggung jawab terhadap dirinya 

sendiri. Untuk mewujudkan anak yang mempunyai karakter mandiri 

maka guru perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Berilah bekal keterampilan untuk mengurus diri sendiri. 

2) Bentuklah kegiatan-kegiatan sekolah yang merangsang sikap mandiri. 

3) Mintalah kepada peserta didik untuk membuat program kegiatan 

positif. 

4) Biarkan peserta didik mengatur waktunya sendiri. 

5) Peserta didik diberi tanggung jawab. 

6) Mewujudkan kondisi badan yang sehat dan kuat. 
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7) Berilah kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan tujuannya 

sendiri. 

8) Menyadarkan peserta didik bahwa guru tidak selalu ada disisinya. 

Berdasarkan penjelasan para ahli mengenai pengertian 

kemandirian, maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah 

kemampuan seseorang untuk mengatur dan mengendalikan dirinya untuk 

mencukupi kebutuhan pribadinya sendiri tanpa banyaknya bantuan dari 

orang lain, khususnya orang tua. Hal ini bukan berarti hidup secara 

individu, melainkan sesuatu yang dapat di lakukan sendiri maka tidak 

perlu merepotkan orang lain. 

b. Indikator Kemandirian 

Indikator keberhasilan peningkatan karakter kemandirian menurut 

Fitri A.Z (2012:41) ada dua, yang pertama melatih siswa agar mampu 

bekerja secara mandiri, dan yang kedua membangun kemandirian siswa 

melalui tugas-tugas yang bersifat individu. Lebih lanjut Desmita 

(2011:185)  menyatakan bahwa kemandirian mengandung pengertian: 

1) Suatu kondisi di mana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju 

demi kebaikan dirinya sendiri 

2) Mampu mengambil keputusan dan inisiatif  untuk mengatasi masalah 

yang dihadapi 

3) Memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya 

4) Bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya. 
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c. Upaya Mengembangkan Kemandirian 

Desmita (2011:190) memaparkan bahwa kemandirian adalah 

kecakapan yang berkembang sepanjang rentang kehidupan individu yang 

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman dan pendidikan. Oleh 

karena itu, pendidikan di sekolah perlu melakukan upaya pengembangan 

kemandirian peserta didik, diantaranya:  

1) Mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, yang 

memungkinkan anak merasa dihargai. 

2) Mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan ke-

putusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah. 

3) Memberi kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi ling-kungan, 

mendorong rasa ingin tahu mereka. 

4) Penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, tidak 

membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lain. 

5) Menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. 

d. Implementasi Peningkatan Kemandirian Siswa 

Dalam penelitian yang akan dilakukan, kemandirian yang 

ditingkatkan adalah kemandirian belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Kemandirian belajar siswa perlu ditingkatkan dengan 

alasan agar siswa menjadi lebih mandiri dalam mengikuti proses 

pembelajaran sehingga mereka tidak memiliki sifat ketergantungan 

dengan siswa lainnya, khususnya dalam mengerjakan soal-soal yang 

diberikan oleh guru. Dengan meningkatnya karakter kemandirian belajar 
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pada siswa, maka diharapkan siswa akan lebih percaya pada kemampuan 

dirinya sendiri, serta lebih berani dalam menyampaikan pendapat dan 

mengerjakan soal yang diberikan. 

2. Pengertian Prestasi Belajar 

a. Prestasi  

Menurut W.J.S Purwadarmita (Hamdani 2011:137) prestasi adalah 

hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya. 

Sedangkan menurut Harahap (Hamdani 2011:138) prestasi adalah 

penilaian pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan siswa yang 

berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran yang disajikan kepada 

mereka serta nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum. 

Menurut Hamdani (2011:138), prestasi pada dasarnya adalah hasil 

yang diperoleh dari suatu aktivitas, sedangkan belajar pada dasarnya 

adalah suatu proses yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu 

yaitu perubahan tingkah laku. Prestasi belajar di bidang pendidikan 

adalah hasil dari pengukuran terhadap siswa yang meliputi faktor 

kognitif, afektif, dan psikomotor setelah mengikuti proses pembelajaran 

yang diukur dengan menggunakan tes atau instrumen yang relevan.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa prestasi adalah hasil perkembangan 

dan kemajuan dari suatu aktivitas yang telah dilakukan seseorang atau 

siswa yang berkenaan dengan bahan pelajaran  dan nilai-nilai yang ada 

dalam kurikulum yang telah ditempuhnya.  
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b. Belajar 

Menurut Djamarah (2010:10) belajar adalah proses perubahan 

perilaku berkat pengalaman dan latihan. Hal ini berarti tujuan dari 

kegiatan belajar adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut 

pengetahuan, ketrampilan, maupun sikap. Jadi hakikat belajar adalah 

perubahan. 

Menurut Syah, M (2010:87) belajar adalah kegiatan yang berproses 

dan merupakan unsur yang sangat fundemental dalam penyelenggaraan 

setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau 

gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses 

belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di 

lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. 

Definisi belajar menurut Slameto (2010:2) belajar sebagai  suatu 

proses usaha yang diilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut 

Ahmadi dan Supriyono (1991:121) belajar merupakan suatu proses usaha 

yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Lebih jauh lagi Ahmadi dan 

Supriyono (1991:121-123) memberikan ciri-ciri tentang perubahan 

tingkah laku yang terjadi dalam belajar sebagai berikut: 

1) Perubahan terjadi secara sadar; 

2) Perubahan dalam belajar bersifat fungsional; 
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3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif; 

4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara; 

5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah; 

6) Perubahan mencangkup seluruh aspek tingkah laku; 

Menurut Ganye (Suprijono, 2012:2) belajar adalah perubahan 

disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. 

Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses 

pertumbuhan seseorang secara alamiah. 

Menurut Suprijono (2012:4) ada beberapa prinsip-prinsip belajar, 

yaitu: 

1) Belajar adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku sebagai hasil 

belajar memiliki ciri – ciri :  

a) Sebagai hasil tindakan rasional instrumental yaitu perubahan yang 

disadari;  

b) Kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya;  

c) Fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup;  

d) Positif atau berakumulasi;  

e) Aktif atau sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan;  

f) Permanen atau tetap;  

g) Bertujuan dan terarah;  

h)  Mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. 

2) Belajar merupakan proses, terjadi karena didorong kebutuhan dan 

tujuan yang ingin dicapai. Belajar adalah proses sistemik yang 
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dinamis, konstruktif, dan organik. Belajar merupakan kesatuan 

fungsional dari berbagai komponen belajar. 

3) Belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya 

adalah hasil dari interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. 

Berdasarkan beberapa definisi belajar diatas dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkahlaku yang baru 

secara keseluruhan pada setiap individu. Perubahan tingkah laku tersebut 

timbul akibat proses pengalaman dan interaksi yang di alami oleh 

individu tersebut dengan lingkungannya.  

c. Prestasi belajar 

Prestasi belajar menurut Arifin (2012:12), merupakan suatu 

masalah yang bersifat perennial dalam sejarah kehidupan manusia, 

karena sepanjang rentang kehidupan manusia selalu mengejar prestasi 

menurut bidang dan kemampuan masing-masing. Menurut Ahmadi dan 

Supriyono (1991:130) prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan 

hasil interaksi berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam 

(faktor internal) maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu. 

Pengenalan terhadap faktor-faktor  yang mempengaruhi prestasi belajar 

penting sekali artinya dalam rangka membantu murid dalam mencapai 

prestasi belajar yang sebaik-baiknya. 

Masih menurut Arifin (2012:12), prestasi belajar mempunyai 

beberapa fungsi utama, antara lain: 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan 

yang telah dikuasai peserta didik. 
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2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu, dan 

merupakan kebutuhan umum manusia. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan, 

dengan asumsi bahwa prestasi belajar dapat dijadikan sebagai 

pendorong bagi siswa dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan berperan sebagai umpan balik dalam meningkatkan 

mutu pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi 

pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi belajar dapat 

dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu institusi pendidikan. 

Indikator ekstern dalam arti bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar 

dapat dijadikan indikator tingkat kesuksesan peserta didik di 

masyarakat. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) 

peserta didik. Dalam proses pembelajaran, peserta didik menjadi fokus 

utama yang harus diperhatikan karena peserta didiklah yang 

diharapkan menyerap seluruh materi pokok pelajaran. 

   Jadi dapat disimpulkan bahwa prestasi adalah hasil 

perkembangan dan kemajuan dari suatu aktivitas atau proses 

perubahan tingkah laku yang dicapai setiap individu. Prestasi belajar 

diperoleh dari segi kognitif, yaitu kemampuan siswa dalam 

memahami pelajaran yang dapat diukur dengan tes prestasi belajar. 
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3. Pengertian Matematika 

Menurut Hariwijawa (2009:29) matematika secara umum 

didefinisikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari pola dari struktur, 

perubahan dan ruang. Maka secara informal, dapat pula disebut sebagai 

ilmu tentang bilangan dan angka. Dalam pandangan formalitas, matematika 

adalah penelaahan struktur abstrak yang didefinisikan secara aksioma 

dengan menggunakan logika simbolik dan notasi. 

Matematika, menurut Ruseffendi, (Heruman 2007:1) adalah bahasa 

symbol; ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif; 

ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari 

unsur yang tidak didefinisikan, ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau 

postulat, dan akhirnya ke dalil. Hakikat matematika menurut soedjadi yaitu 

memiliki obyek tujuan abstrak, bertumpu pada kesepakatan, dan pola pikir 

yang deduktif. 

Siswa Sekolah Dasar (SD) umurnya berkisar antara 6 sampai 12 

tahun. Menurut Piaget, (Heruman 2007:1) mereka berada pada fase 

operasional konkret. Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah 

kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah 

logika, meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkret. 

Dari usia perkembangan kognitif, siswa SD masih terikat dengan 

objek konkret yang dapat ditangkap oleh panca indra.  Dalam pembelajaran 

matematika yang abstrak, siswa memerlukan alat bantu berupa media, dan 

alat peraga yang dapat memperjelas apa yang akan disampaikan oleh guru 

sehingga lebih cepat dipahami dan dimengerti oleh siswa. Proses 
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pembelajaran pada fase konkret dapat melalui tahapan konkret, semi 

konkret, semi abstrak, dan selanjutnya abstrak. 

Dalam matematika, setiap konsep yang abstrak yang baru dipahami 

siswa perlu segera diberi penguatan, agar mengendap dan bertahan lama 

dalam memori siswa. Untuk keperluan inilah, maka diperlukan adanya 

pembelajaran melalui perbuatan dan pengertian, tidak hanya sekedar hafalan 

atau mengingat fakta saja, karena hal ini akan mudah dilupakan siswa. 

Pepatah Cina mengatakan, "Saya mendengar maka saya lupa, saya melihat 

maka saya tahu, saya berbuat maka saya mengerti". 

Menurut Heruman (2007:2-3) Konsep-konsep pada kurikulum 

matematika SD dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu penanaman 

konsep dasar (penanaman konsep), pemahaman konsep, dan pembinaan 

keterampilan. Berikut ini adalah pemaparan pembelajaran yang ditekankan 

pada konsep-konsep matematika yaitu: 

a. Penanaman Konsep Dasar (Penanaman Konsep), yaitu pembelajaran 

suatu konsep baru matematika, ketika siswa belum pernah mempelajari 

konsep tersebut. Kita dapat mengetahui konsep ini dari isi kurikulum, 

yang dicirikan dengan kata "mengenal". Pembelajaran penanaman 

konsep dasar merupakan jembatan yang harus dapat menghubungkan 

kemampuan kognitif siswa yang konkret dengan konsep baru matematika 

yang abstrak. Dalam kegiatan pembelajaran konsep dasar ini, media atau 

alat peraga diharapkan dapat digunakan untuk membantu kemampuan 

pola pikir siswa. 

Peningkatan Kemandirian dan Prestasi Belajar..., Teguh Rudianto, FKIP UMP, 2013



16 
 

b. Pemahaman Konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep, yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep 

matematika. Pemahaman konsep terdiri atas dua pengertian. Pertama, 

merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman konsep dalam satu 

pertemuan. Sedangkan kedua, pembelajaran pemahaman konsep 

dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tetapi masih merupakan 

lanjutan dari penanaman konsep. Pada pertemuan tersebut, penanaman 

konsep dianggap sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, di 

semester atau kelas sebelumya. 

c. Pembinaan Keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep dan pemahaman konsep. Pembelajaran pembinaan keterampilan 

bertujuan agar siswa lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep 

matematika. Seperti halnya pada pemahaman konsep, pembinaan 

keterampilan juga terdiri atas dua pengertian. Pertama, merupakan 

kelanjutan dari pembelajaran penanaman konsep dan pemahaman konsep 

dalam satu pertemuan. Sedangkan kedua, pembelajaran pembinaan 

keterampilan dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tapi masih 

merupakan lanjutan dari penanaman dan pemahaman konsep. Pada 

pertemuan tersebut, penanaman dan pemahaman konsep dianggap sudah 

disampaikan pada pertemuan sebelumnya, di semester atau kelas 

sebelumnya. 

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa matematika adalah ilmu 

yang berkenaan dengan ide-ide atau konsep yang tersusun secara hirarkis 
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dan penalarannya deduktif. Tujuan untuk melatih cara berpikir dan bernalar 

dalam menarik kesimpulan, mengembangkan aktivitas kreatif, 

mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, dan mengembangkan 

kemampuan menyampaikan informasi. Pembelajaran matematika di SD 

dimulai dari penanaman konsep dasar, memahaman konsep, dan pembinaan 

keterampilan 

4. Materi 

Menurut  Burhan dan Ary (2008:163), pecahan merupakan bagian dari 

keseluruhan, sedangkan menurut Karso (2011:7.3), pecahan melambangkan 

perbandingan himpunan bagian yang sama dari suatu himpunan  terhadap 

keseluruhan himpunan semula. Materi pecahan ini adalah salah satu materi 

pembelajaran yang diajarkan pada kelas IV sekolah dasar.  Adapun materi 

yang dipelajari dalam pecahan di kelas IV meliput:  

a. Menuliskan letak pecahan pada garis bilangan 

Untuk menunjukkan letak suatu pecahan, mari kita gambarkan garis 

bilangan antara bilangan 0 dan bilangan 1. 

 

1) Di manakah letak pecahan  

2) Di manakah letak pecahan , ,  

b. Membandingkan dan mengurutkan pecahan: 

Dalam bilangan pecahan dikenal pecahan-pecahan senilai, artinya 

pecahan-pecahan tersebut mempunyai nilai yang sama meskipun 
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dituliskan dalam bentuk pecahan yang berbeda. Becahan-pecahan yang 

senilai, bila ditunjukan dengan garis bilangan maka akan pada posisi 

yang sama. 

Contoh :  =  =  

c. Mengurutkan pecahan 

Jika terdapat beberapa pecahan yang berpenyebut sama, maka 

untuk mengurutkan pecahan-pecahan itu cukup dengan mengurutkan 

pembilangnya saja. Selain itu kita juga dapat menggunakan garis 

bilangan. Pada garis bilangan dapat kalian lihat letaknya, semakin ke 

kanan, nilainya semakin besar. 

Contoh :   dan  

 Maka nampak pada garis bilangan 

 

Jadi dapat dikatakan :   >   

d. Menyederhanakan berbagai bentuk pecahan 

Pecahan-pecahan senilai mempunyai nilai yang sama. Mari kita 

tuliskan pecahan-pecahan yang mempunyai nilai setengah dengan 

gambar lingkaran berikut. 
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Jika kamu perhatikan, bagian yang diarsir dari masing-masing 

lingkaran adalah sama. Maka dari itu pecahan-pecahan tersebut dikatakan 

senilai. 

e. Penjumlahan pecahan 

1) Melakukan penjumlahan pecahan berpenyebut sama 

Penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama, dilakukan dengan 

menjumlahkan pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya 

tetap. 

Contoh:   

 

 

2) Melakukan penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. 

Penjumlahan pecahan yang berpenyebut berbeda dilakukan 

dengan cara: samakan penyebutnya dengan KPK kedua bilangan, 

jumlahkan pecahan baru seperti pada penjumlahan pecahan 

berpenyebut sama. 

Contoh:
 12

7
12

43
3
1

4
1
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f.  Mengurangkan pecahan 

1) Melakukan pengurangan pecahan berpenyebut sama 

Pengurangan pecahan yang berpenyebut sama dilakukan dengan 

mengurangkan pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya 

tetap. Kemudian tuliskan hasilnya dalam bentuk paling sederhana. 

Contoh:
 2

1
8
4

8
1

8
5

  

2) Melakukan pengurangan berpenyebut tidak sama 

Aturan pengurangan pecahan yang berbeda penyebutnya yaitu 

samakan penyebut dengan KPK kedua bilangan kemudian kurangkan 

pecahan baru seperti pada pengurangan pecahan berpenyebut sama. 

Contoh:
 6

1
6
3

6
4

6
31

6
22

2
1

3
2







  

 

5. Pendekatan Matematika Realistik 

a. Pengertian matematika realistik 

Menurut Van den Heuvel-Panhuizen (Wijaya, 2012:20) pendidikan 

matematika realisrik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran 

metematika di Belanda. Penggunaan kata “realistic” berasal dari bahasa 

belanda “zich realiseren” yang berarti “untuk dibayangkan”. Penggunaan 

kata “realistic” tersebut tidak sekedar menunjukan adanya suatu koneksi 

dengan dunia nyata atau (real-word) tetapi lebih mengacu pada fokus 

pendidikan matematika realistik dalam menempatkan penekanan 
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penggunaan suatu situasi yang bisa dibayangkan (imagineable) oleh 

siswa. 

Menurut Supinah (2008:15-16) Secara garis besar PMRI atau RME 

adalah suatu teori pembelajaran yang telah dikembangkan khusus untuk 

matematika. Konsep matematika realistik ini sejalan dengan kebutuhan 

untuk memperbaiki pendidikan matematika di Indonesia yang didominasi 

oleh persoalan bagaimana meningkatkan pemahaman siswa tentang 

matematika dan mengembangkan daya nalar. 

b. Ciri-ciri pendekatan matematika realistik 

Suryanto dan Sugiman (Supinah, 2008:16) menyatakan bahwa 

pendidikan matematika realistik indonesia adalah pendekatan 

pembelajaran yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Menggunakan masalah konstektual, yaitu matematika dipandang 

sebagai kegiatan sehari-hari manusia, sehingga memecahkan masalah 

kehidupan yang dihadapi atau dialami oleh siswa. 

2) Menggunakan model, yaitu belajar matematika berarti bekerja dengan 

matematika. 

3)  Menggunakan hasil dan kontruksi siswa sendiri, yaitu siswa diberi 

kesempatan untuk menemukan konsep-konsep matematis, di bawah 

bimbingan guru. 

4) Pembelajaran terfokus pada siswa. 

5) Terjadi interaksi antara murid dan guru, yaitu aktivitas belajar 

meliputi kegiatan memecahkan masalah kontekstual yang realistik, 
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mengorganisasikan pengalaman matematis, dan mendiskusikan hasil-

hasil pemecahan masalah tersebut. 

c. Karakter  pendekatan matematika realistik 

Karakter RME menurut Van den Heuvel-Panhuizen (Supinah, 

2008:19-20) adalah sebagai berikut: 

1) Prinsip aktivitas, yaitu matematika adalah aktivitas manusia. 

Pembelajar harus aktif baik secara mental maupun fisik dalam 

pembelajaran matematika. 

2) Prinsip realitas, yaitu pembelajaran seyogyanya dimulai dengan 

masalah-masalah yang realistik atau dapat dibayangkan oleh siswa. 

3) Prinsip berjenjang, artinya dalam belajar metematika siswa melewati 

berbagai jenjang pemahaman. 

4) Prinsip jalinan, artinya berbagai aspek atau topik dalam matematika 

jangan dipandang dan dipelajari sebagai bagian-bagian yang terpisah, 

tetapi terjalin satu sama lain. 

5) Prinsip interaksi, yaitu metematika dipandang sebagai aktivitas sosial. 

Siswa perlu dan harus diberikan kesempatan menyampaikan 

strateginya dalam menyelesaikan masalah kepada yang lain untuk 

ditanggapi. 

6) Prinsip bimbingan, yaitu siswa perlu diberi kesempatan untuk 

menemukan (reinfention) pengetahuan matematika secara terbimbing. 

d. Konsepsi PMRI  

Menurut Sutarto Hadi (Supinah, 2008:20-22) konsep matematika 

realistik ini sejalan dengan kebutuhan untuk memmperbaiki pendidikan 
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matematika di Indonesia yang didominisi oleh persoalan bagaimana 

meningkatkan pemahaman siswa tentang matematika dan 

mengembangkan daya nalar. Beberapa konsepsi PMRI tentang siswa, 

guru dan pembelajaran yang mempertegas  bahwa PMRI sejalan dengan 

paradigma baru pendidikan, sehingga PMRI pantas untuk dikembangkan 

di Indonesia. 

1) Konsepsi PMRI tentang siswa adalah sebagai berikut : 

a) Siswa memiliki seperangkat konsep alternatif tentang ide-ide 

metematika yang mempengaruhi belajar selanjutnya. 

b) Siswa memperoleh pengetahuan baru dengan membentuk 

pengetahuan itu untuk dirinya sendiri; pembentukan pengetahuan 

merupakan proses perubahan yang meliputi penambahan, kreasi, 

modifikasi, penghalusan, penyusunan kembali dan penolakan. 

c) Pengetahuan baru yang dibangun oleh siswa untuk dirinya sendiri 

berasal dari seperangkat ragam pengalaman. 

d) Setiap siswa tanpa memandang ras, budaya dan jenis kelamin 

mampu memahami dan mengerjakan matematika. 

2)  Konsepsi PMRI tentang guru adalah sebagai berikut : 

a) Guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. 

b) Guru harus mampu membangun pembelajaran yang interaktif. 

c) Guru harus memberikan kesempatan kapada siswa untuk secara 

aktif terlibat pada proses pembelajaran dan secara aktif membantu 

siswa dalam penafsiran persoalan rill, dan 
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d) Guru tidak terpancang pada materi yang ada didalam kurikulum, 

tetapi aktif mengaitkan kurikulum dengan dunia riil, baik fisik 

maupun sosial. 

3) Konsepsi PMRI tentang pembelajaran matematika 

a) Memulai pembelajaran dengan mengajukan masalah (soal) yang 

‘riil’ bagi siswa sesuai dengan pengalaman tingkat 

pengetahuannya, sehingga siswa segera terlibat dalam 

pembelajaran secara bermakna. 

b) Permasalahan yang diberikan tentu harus diarahkan sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. 

c) Siswa mengembangkan atau menciptakan model-model simbolik 

secara informal terhadap persoalan/permasalahan yang diajukan 

d) Pembelajaran berlangsung secara interaktif, siswa menjelaskan dan 

memberikan alasan terhadap jawaban yang diberikannya, 

memehami jawaban temannya (siswa lain), setuju terhadap 

jawaban temannya, menyatakan ketidak setujuan, mencari alternatif 

penyesuaian yang lain, dan melakukan refleksi terhadap setiap 

langkah yang ditempuh atau terhadap hasil. 

e. Karakteristik PMRI 

Menurut Treffers (Wijaya 2012:21-23) merumuskan lima 

karakteristik pendekatan matematika realistik, yaitu : 
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1) Penggunaan konteks 

Konteks atau permasalahan realistik digunakan sebagai titik 

awal pembelajaran matematika. Konteks tidak harus berupa masalah, 

dunia nyata namun bisa juga dalam bentuk permainan, penggunaan 

alat peraga, atau situasi lain selama hal tersebut bermakna dan bisa 

dibayangkan dalam pemikiran siswa. Melalui penggunaan konteks, 

siswa dilibatkan secara aktif untuk melakukan kegiatan eksplorasi 

permasalahan. Hasil eksplorasi siswa tidak hanya bertujuan untuk 

menemukan jawaban akhir dari permasalahan yang diberikan, tetapi 

juga diajarkan untuk mengembangkan strategi penyelesaian masalah 

yang bisa digunakan. 

2) Penggunaan model untuk matematisasi progresif 

Dalam pendidikan matematika realistik, model digunakan dalam 

melakukan matematisasi secara progresif. Penggunaan model 

berfungsi sebagai jembatan (bridge) dari pengetahuan dan matematika 

tingkat kongkrit menuju pengetahuan matematika tingkat formal. 

3) Pemanfaatan hasil kontruksi siswa 

Mengacu pada pendapat frudenthal bahwa matematika tidak 

diberikan kepada siswa sebagai suatu produk yang siap dipakai tetapi 

sebagai suatu konsep yang dibangun oleh siswa maka dalam 

pendidikan matematika realistik siswa ditempatkan sebagai subjek 

belajar. Siswa memiliki kebebasan untuk mengembangkan strategi 

pemecahan masalah sehingga diharapkan akan diperoleh strategi yang 
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bervariasi. Hasil kerja dan konstruksi siswa selanjutnya digunakan 

untuk landasan pengembangan konsep matematika. 

4) Interaktivitas 

Proses belajar seseorang bukan hanya suatu proses individu 

melainkan juga secara bersamaan merupakan suatu proses sosial. 

Proses belajar siswa akan menjadi lebih singkat dan bermakna ketika 

siswa saling mengkomunikasikan hasil kerja dan gagasan mereka. 

Pemanfaatan interaksi dalam pembelajaran matematika bermanfaat 

dalam  mengembangkan kemampuan kognitif dan afektif siswa secara 

simultan. 

5) Keterkaitan 

Konsep-konsep dalam matematika tidak bersifat parsial, namun 

banyak konsep matematika yang memiliki keterkaitan. Oleh karena 

itu, konsep-konsep matematika tidak diperkenalkan kepada siswa 

secara terpisah atau terisolasi satu sama lain. PMRI menempatkan 

katerkaitan antar konsep matematika sebagi hal yang harus 

dipertimbangkan dalam proses pembelajaran. Melalui keterkaitan ini, 

satu pembelajaran matmatika diharapkan bisa mengenalkan dan 

membangun lebih dari satu konsep matematika secara bersamaan.  

f. Langkah-langkah pembelajaran matematika dengan pendekatan 

realistik 

Fase-fase model pembelajaran matematika realistik mengacu pada 

Gravemeijer, K. (1994: 83-84), Sutarto Hadi (2000), dan Treffers (1991: 
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21-22) Mustajib (2010 : 31) yang menunjukan bahwa pengajaran 

matematika dengan pendekatan realistik meliputi fase-fase berikut : 

1) Fase Pendahuluan 

Guru memulai pelajaran dengan mengajukan masalah (soal) 

yang riil atau real bagi siswa yang berarti sesuai dengan pengalaman 

dan tingkat pengetahuannya, sehingga siswa segera terlibat dalam 

pelajaran secara bermakna. Matematika realistik yang disajikan guru 

pada awal kegiatan merupakan inti dari proses fasilitasi guru agar 

siswanya dapat membangun sendiri pengetahuannya. Masalah 

realistik siswa difasilitasi untuk belajar menemukan sendiri ide atau 

pengetahuannya. 

2) Fase Pengembangan 

Siswa mengembangkan atau menciptakan model-model 

simbolik secara informal terhadap persoalan atau masalah yang 

diajukan. Siswa saling melaporkan hasil kerjanya untuk saling 

mempelajari hasil kerja kelompok lain. Pengajaran berlangsung secara 

interaktif, siswa menjelaskan dan memberikan alas an terhadap 

jawaban yang diberikannya, memahami jawaban temannya (siswa 

lain), setuju terhadap jawaban temannya, menyatakan ketidak 

setujuan, mencari alternative penyelesaian yang lain. 

3) Fase Penutup/Penerapan 

Melakukan refleksi terhadap setiap langkah yang ditempuh atau 

terhadap hasil pelajaran. 
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6. Alat Peraga 

a. Pengertian Alat Peraga 

Istilah alat peraga ini demikian melekat pada banyak pendidik 

sampai kurun waktu yang cukup lama. Bahkan sampai saat ini masih 

banyak orang menggunakan istilah alat peraga secara silih berganti 

dengan istilah lain seperti; alat bantu, media, alat pelajaran, dan lain-lain. 

Dengan alat peraga dimaksudkan untuk memperjelas pelajaran yang 

disajikan. Istilah ini dikemukakan bukan berarti penggunaan “alat 

peraga” itu dianggap salah tau konvensional. Alat peraga dalam 

pembelajaran pada hakekatnya merupakan suatu alat yang digunakan 

untuk menunjukan sesuatu yang rill sehingga memperjelas pengertian 

pebelajar. (Anitah, 2009:3). 

b. Alat Peraga materi pecahan 

Dalam pembelajaran tentang pecahan, alat peraga yang digunakan 

berupa juring lingkaran pecahan. Juring lingkaran ini dibuat dengan 

menggunakan kertas manila dengan warna yang berbeda-beda, yaitu 

warna putih, biru, orange, merah, dan pink. Kertas manila dibentuk 

menjadi lingkaran dengan diameter 20 cm. Potong lingkaran-lingkaran 

yang telah dibuat dengan potongan-potongan yang berbeda sesuai dengan 

sketnya, sehingga di dapat model lingkaran utuh, setengah lingkaran, 

seperempat lingkaran, seperdelapan lingkaran, dll. Berikut adalah gambar 

alat peraga tersebut: 
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Gambar 2.1  

Media ini digunakan untuk memperkenalkan pecahan, 

membandingkan pecahan, dan mengurutkan pecahan. Dalam proses 

pembelajarannya, masing masing kelompok diberi satu set alat peraga 

tersebut, guru menerangkan cara menggunakannya dan siswa mencoba 

sendiri pada tiap kelompok. 

1) Memperkenalkan pecahan 

Untuk memperkenalkan pecahan, tunjukan satu lingkaran secara utuh. 

Kemudian lipatlah lingkaran tersebut, maka akan membentuk setengah 

lingkaran. Tulislah lambang bilangan pecahan tersebut. 

               

Gambar 2.2                          Gambar 2.3 
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2) Membandingkan pecahan 

Misal membandingkan pecahan , , dan  maka gunakanlah potongan 

pecahan yang sesuai. Perhatikan gambar di bawah: 

 

Gambar 2.4 
 

Dapat di lihat bangun yang terbentuk dari pecahan , , dan  adalah 

sama besar, maka dapat dikatakan ketiga pecahan tersebut adalah senilai. 

3) Mengurutkan pecahan 

Untuk mengurutkan pecahan dapat dilihat dari bagian lingkaran, semakin 

kecil bagian tersebut maka nilainya semakin kecil. Begitu juga 

sebaliknya, semakin besar bagian lingkaran nilainya semakin besar. 

 

Gambar 2.5 

Terlihat bahwa pecahan  lebh besar dari  dan lebih besar dari  
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B. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian oleh Dr. Sandra Sukma Aji (2011) dengan judul penelitian 

“Efektifitas pembelajaran matematika melalui model pembelajaran Realistic 

Matematic Education (RME) terhadap peningkatan pemahaman konsep 

matematika siswa SD”. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Islam Terpadu kota Pontianak 

yang berjumlah 25 siswa. Dari penelitian ini didapat bahwa 100% siswa senang 

dengan pembelajaran menggunakan RME yang guru lakukan. Pada persentasi 

ketuntasan belajar siswa antara sebelum dan sesudah menggunakan RME 

mengalami peningkatan yang cukup drastis. Rata-rata hasil belajar nilai pre-test 

adalah 11,12 (skor maksimal 30) dengan persentase ketuntasan sebesar 18%, 

setelah diberikan pembelajaran dengan RME nilai post-test rata-rata meningkat 

menjadi 19,12 dengan persentase ketuntasan sebesar 75%. 

C. Kerangka Berpikir 

Dari latar belakang yang telah disampaikan serta permasalahan yang 

sering guru jumpai dalam pembelajaran. Matematika adalah pelajaran yang 

dianggap sulit oleh sebagian besar sisawa, karena penuh dengan rumus-rumus 

atau konsep yang harus dihafalkan.  

Untuk mengatasi anggapan siswa bahwa matematika sulit adalah dengan 

memberikan kesan yang menarik pada awal pembelajaran, dengan cara 

menggunakan alat peraga yang dapat mengundang perhatian siswa, serta 

mengaitkan matematika pada kehidupan sehari-hari. Dengan demikian maka 

pandangan siswa tentang matematika yang sulit akan dapat berubah. 
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Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan 

matematika realistik (PMR). PMR adalah suatu pendekatan yang didalamnya 

mengaitkan permasalahan-permasalahan nyata yang ada di sekitar siswa, dan 

dengan  PMR ini siswa dapat mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki 

secara mandiri atau berkelompok dengan bimbingan guru. Dengan pendekatan 

matematika realistik, kemungkinan siswa akan melakukan penemuan serta 

dalam proses pembelajran pecaahan yang memungkinkan siswa mudah dalam 

mencapai pemahaman, dan dapat meningkatkan  kemandirian dan prestasi 

belajar siswa seperti yang tergambar pada skema berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Alur Kerangka Berpikir 
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Dari skema kerangka berpikir di atas, dapat di deskripsikan bahwa saat 

kondisi awal sebelum menggunakan pendekatan matematika realistik, karakter 

kemandirian dan prestasi belajar siswa rendah. Pada saat dilakukan PTK siklus 

I dan II dengan menggunakan pendekatan matematika realistik maka 

kemandirian siswa dan prestasi belajar siswa mengalami peningkatan. 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan analisis teoritik dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai 

berikut: ”Penerapan pendekatan matematika realistik dengan alat peraga juring 

lingkaran, dapat meningkatkan kemandirian dan prestasi belajar siswa pada 

materi pecahan mata pelajaran matematika siswa kelas IV SD Negeri 2 

Bantarwuni. 
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