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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa dengan materi pecahan menggunakan pendekatan matematika 

realistik pada siswa kelas IV MIN 7 Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan model Kurt Lewin yang terdiri 4 

langkah dalam satu siklus, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi. Penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus. Data hasil penelitian diperoleh 

dari tes hasil belajar peserta didik, hasil lembar observasi selama kegiatan 

pembelajaran menggunakan lembar observasi aktivitas pendidik dalam 

menggunakan pendekatan matematika realistik (PMR). Teknik analisis data 

menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pendekatan matematika realistic dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa dengan presentase peningkatan dari 

kondisi awal siklus I sebesar 34,78%, dan pada siklus II kembali meningkat 

dengan presentase peningkatan dari siklus I kesiklus II sebanyak 21,74%. 

Selanjutnya, pada siklus III juga mengalami peningkatan sebanyak 26,17%. Dari 

presentase keseluruhan siklus I, II, dansiklus III hasil belajar peserta didik 

meningkat. 

 

Kata Kunci: Pendekatan Matematika Realistik, Kemampuan Pemecahkan 

Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

MOTTO 

 

 

 

                  

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merobah keadaan.
1
 (Q.S Ar-Ara‟d: 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponogoro, 2015), 

h.450 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses pembinaan dan pengembangan 

terhadap kepribadian manusia seutuhnya. Upaya dalam mengembangkan 

potensi-potensi pada diri, peserta didik, potensi cipta, rasa maupun karsa agar 

potensinya itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan 

hidup.Hampir semua orang dikenai pendidikan dan melaksanakan pendidikan, 

maka dari itu pendidikan tidak pernah terpisah dengan kehidupan 

manusia.
2
Dengan demikian pendidikan mampu memberi perhatian kepada 

kemampuan masing-masing anak didiknya karena semua anak tidaklah sama 

dalam kemampuannya. 

Pada UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan menegaskan 

bahwasannya “Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa 

secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan masyarakat, Bangsa dan Negara”.
3
 

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur‟an Surat Al-Maryam Ayat 93-94 

yang berbunyi: 

                                                             
2
 Nurkholis, “Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Teknologi” Jurnal Pendidikan, Vol.1. 

No. 1. (2013) Hal 25 
3
 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu Teori, Praktik, Dan Penilaian, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2015) Hal 72 



 

تِ ُكلُّ َمه فِي  إِن َىَٰ َمَٰ ضِ وَ  ٱلسَّ َرأ ٓ َءاتِي  ٱۡلأ هِ إَِّلَّ َمَٰ حأ ٗدا  ٱلرَّ هُمأ  لَّقَدأ  ٣٩َعبأ َصىَٰ أَحأ

ا  ٣َوَعدَّهُمأ َعّدٗ

Artinya: Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan 

datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang 

hamba.Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan 

menghitung mereka dengan hitungan yang teliti (Qs.Al-maryam 93-94). 
Dalam Surat Al-Maryam ayat 93-94 diatas, sesungguhnya Allah telah 

menentukan jumlahhitungan mereka dan menghitung dengan hitungan  

bilangan sejak Dia menciptakan mereka sampai hari kiamat, baik laki-laki 

maupun perempuan. Dimana dalam hidup kita dan yang berada disekitar kita 

selalu akan berhubungan dengan hitungan mulai dari jual beli maupun dengan 

lainnya.  

Pendidikan merupakan tumpuan dalam mencetak SDM, peserta didik 

sebagai komponen inti dalam pendidikan yang perlu dibekali dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif.Sudah 

menjadi permasalahan umum bahwa rendahnya kualitas pendidikan menjadi 

persoalan bagi dunia pendidikan pada saat ini. Karna itulah dunia pendidikan 

semakin di tuntut untuk lebih efektif dan menyenangkan.
4
 

Kegiatan pendidikan pada dasarnya selalu terkait dua belah pihak yaitu 

pendidik dan peserta didik.Peran pendidik didalam proses belajar mengajar 

sangatlah penting yaitu harus mempersiapkansebuah materidan bahan ajar 

yang akan dipelajari, serta mempersiapkan model pembelajaran, strategi, serta 

metode pembelajaran. Agar  terciptanya suatu proses belajar mengajar seorang 

                                                             
4

 Muhammad Syaifuddin, “Implementasi Pembelajaran Tematik Di Kelas 2 SD Negeri 

Demangan Yogyakarta”, Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah, Vol. 2, No. 2, (2017) Hal 139  



 

pendidik harus bisa mengetahui dan memahami keadaan peserta didik agar 

peserta didik mampu dalam mengembangkan kemampuannya.
5
Kemampuan 

tersebut meliputi kemampuan pengetahuan (Koognitif), sikap dan sosial 

(Afektif), dan keterampilan (Psikomotorik).Kemampuan tersebut harus 

dikembangkan oleh seorang pendidik selaku fasilitator yang berperan besar 

didalam sekolah, khususnya didalam kelas. 

Pada aspek penting yang harus dilakukan dalam konteks pembaharuan 

pendidikan adalah dengan mengembangkan suatu pendekatan pembelajaran.
6
 

Pengembangkan pendekatan pembelajaran dimaksudkan agar ada upaya untuk 

mencari strategi dan metode pembelajaran yang tepat dan efektif dalam proses 

belajar mengajar di kelas, yang lebih memberdayakan bakat dan potensi yang 

dimiliki siswa.  

Pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang dimana siswa 

diharapkan mampu untuk memahami masalah yang meliputi kemampuan 

memecahkan masalah, merancang pendekatan matematika, menyelesaikan 

soal, dan menafsirkan solusi yang diperoleh.
7
 Mempelajari matematika tidak 

hanya memahami konsepnya atau prosedurnya saja, akan tetapi banyak hal 

yang dapat muncul dari hasil proses pembelajaran matematika. 

Kecenderungan pembelajaran matematika pada saat ini adalah pembelajaran 

                                                             
5

 H. Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofi, 

(Yogyakarta: Suka Press, 2014) Hal 170 
6
 Ismail Sunardi Wekke, Ridha Windi Astute, “Kurikulum 2013 Di Madrasah Ibtidaiyah: 

Implementasi Di Wilayah Minoritas Muslim”, Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah, Vol. 2, No. 1 

(2017) Hal 33 
7
Siti Mawadah, Hana Anisa, “Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Pada 

Pembelajaran Matematika Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Generative (Generative 

Learning) di SMP”.Edu-Mat Jurnal Pendidikan Matematika Vol. 3.No. 2. (2015) Hal 166 



 

yang memusatkan pembelajaran siswa secara aktif.Tetapi kenyataannya yang 

sering kita dapati dilapangan khususnya di SD/MI menunjukkan bahwa 

pembelajaran masih berfokus pada guru, sehingga siswa cenderung pasif 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan belum mampu untuk memcahkan 

masalahnya sendiri. 

Pemecahan masalah merupakan salah satu aspek kemampuan berpikir 

sebagai proses menerima masalah dan berusaha menyelesaikan masalah itu 

sendiri, melalui pemecahan masalah diharapkan siswa dapat menemukan 

solusi dari konsep matematika yang dipelajarinya.Apabila mereka dapat 

menemukan konsep berarti mereka dapat memahami isi dari konsep 

matematika tersebut dan dapat menyelesaikan masalah. 

Namun berbeda yang ada dilapangan, pada kenyataannyasaat melakukan 

pra penelitian disekolah yang dijadikan objek adalah siswa kelas IV B MIN 7 

Bandar Lampung. Ketika mengikuti pelajaran, khususnya pada mata pelajaran 

matematika masih perlu adanya perhatian.Terdapat beberapa kendala pada 

proses pembelajarannya, salah satunya adalah kurangnya pemahaman peserta 

didik terhadap materi-materi yang disampaikan oleh guru, pasif dalam belajar, 

dan belum mampu memecahkan suatu masalahnya sendiri. Hal tersebut dapat 

dilihat dari datahasil belajar peserta didik kelas IV B MIN 7 Bandar Lampung: 

Tabel 1 

Data Hasil Belajar Kelas IV B MIN 7 Bandar Lampung 

No  Nilai Siswa  Banyak siswa  Keterangan 

1 5-25 1 siswa  Tidak tuntas  

2 26-45 5 siswa  Tidak tuntas  

3 46-60 10 siswa  Tidak tuntas  

4 65-80 6 siswa  Tuntas  



 

5 81-100 1 siswa  Tuntas  
 

Menyikapi masalah diatas peneliti melakukan wawancara dengan guru 

wali kelas IV B di MIN 7 Bandar Lampung yakni ibu Firdawati, S.Pd beliau 

membenarkan bahwa peserta didik masih kurang dalam memecahkan suatu 

masalah dalam pembelajaran matematika. Hal tersebut terlihat dari kurang 

aktifnya peserta didik dalam proses pembelajaran, mereka menganggap 

pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang sulit dan memerlukan 

logika berpikir yang tinggi terutama materi pecahan. 

Untuk memperbaiki kondisi masalah pembelajaranyang terjadi pada kelas 

IV B MIN 7 Bandar Lampung perlu dicarikan solusi yang diharapkan mampu 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik.Salah satu 

pendekatan yang dapat dijadikan solusi dalam mengatasi kesulitan siswa dalam 

memecahkan masalah adalah pendekatan matematika realistik. Maka peneliti 

mencoba menerapkan pendekatan matematika realistik sebagai salah satu 

alternative sebagai pendekatan pembelajaran sehingga mempermudah siswa 

untuk menerima materi yang akan disampaikan dan membantu peserta didik 

dalam kemampuan memecahkan masalah dalam pembelajaran matematika.  

Pendekatan matematika realistik merupakan pendekatan yang 

memanfaatkan realita dan lingkungan yang dipahami peserta didik untuk 

memperlancar proses pembelajaranmatematika secara lebih baik. Proses 

pendekatan matematika realistik menggunakan masalah konstektual sebagai 

titik awal dalam pembelajaran  matematika. Pada pendekatan matematika 

realistik peserta didik diberikan kesempatan untuk menemukan ide atau 



 

konsep-konsep matematika berdasarkan pengalaman anak dengan berinteraksi 

dengan lingkungannya. 

Membangun pemahaman pecahan bagi siswa SD/MI tidak mudah 

dilakukan.Konsep ini menyangkut operasi pembagian yang tidak begitu mudah 

dipahami oleh siswa yang masih berada pada tahap berpikir konkret.Oleh 

karena itu, dalam pembelajaran matematika perlu dikelolah dengan 

memperhatikankonteks pecahan dikehidupan sehari-hari, misalnya 

pembelajaran matematika dilaksanakan dengan menggunakan benda-benda 

atau peristiwa-peristiwa yang berasal dari pembagian sekitar kehidupan sehari-

hari.
8
 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Penerapan Pendekatan Matematika Realistik Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Kelas IVB MIN 

7 Bandar Lampung” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, dapat 

diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Siswa belum terlihat aktif dalam proses pembelajaran 

2. Pembelajaran kurang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari 
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3. Kurangnya pemahaman siswa terhadap langkah penyelesaian pemecahan 

masalah. 

4. Rendahnya hasil belajar matematika  

5. Kurang tepatnya pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran matematika. 

 
C. Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, peneliti 

membatasi permasalahan yang diteliti yakni lebih berfokus pada penerapan 

pendekatan matematika realistik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa di kelas IV B MIN 7 Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah, serta batasan 

masalah yang sudah diuraikan maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai 

berikut “Apakah pendekatan matematika realistik dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa kelas IV B MIN 7 

Bandar Lampung? ” 

 
 
 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui permasalahan yang ada di sekolah dasar dalam mata 

pelajaran matematika kelas IV 

2. Untuk mengetahui pendekatan pembelajaran matematika realistik ini 

mampu membantu siswa dalam memecahkan suatu masalah 



 

3. Untuk mengetahui pengaruh untuk siswa dari pendekatan matematika 

realistik 

F. Manfaat  

1. Bagi peserta didik 

Memberikan pengalaman baru pada peserta didik untuk ikut serta aktif 

dalam pembelajaran dikelas sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah. 

2. Bagi pendidik 

Penelitian ini dapat menjadikan wawasan dan menambah pengetahuan 

mengenai penggunaan pendekatan matematika realistik. 

3. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di MIN 7 Bandar Lampung. 

4. Bagi peneliti  

Dapat menjadi suatu ilmu dan pengalaman yang berharga dalam 

menerapkan pendekatan matematika realistik guna menghadapi 

permasalahan dimasa depan dan menjadi sarana pengembangan wawasan 

mengenai pembelajaran matematika. 



 

1 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pendekatan Matematika Realistik 

1.   Pengertian Pendekatan Matematika Realistik  

 Pendekatan matematika realistik adalah pendekatan pembelajaran 

matematika yang memandang matematika sebagai suatu aktivitas 

manusia.Ada beberapa karakteristik dalam pendekatan matematika 

realistik sebagai berikut: 1) The use of context, 2) The use of models, 3) 

The use of students’ own productions and constructions, 4) The interactive 

character of teaching process, 5) The interwinement of various learning 

strands.
1
 

 Menurut Zainurie matematika realistik adalah matematika sekolah 

yang dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan pengalaman siswa 

sebagai titik awal pembelajaran.Masalah realistik digunakan sebagai 

sumber munculnya konsep matematika atau pengetahuan matematika 

formal. 2 Selanjutnya, siswa diberi kesempatan mengaplikasikan konsep 

matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari atau masalah dalam 

bidang lain. Pendekatan matematika realistik merupakan salah satu 

pendekatan pembelajaran matematika yang orientasi pada peserta didik, 

bahwa matematika adalah aktifitas manusia matematika harus 
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dihubungkan secara nyata terhadap konteks kehidupan sehari-hari peserta 

didik ke pengalaman belajar yang berorientasi pada hal-hal yang nyata 

(real). 

 Pendidikan matematika realistik (PMR) adalah teori belajar dan 

pembelajaran dalam pendidikan matematika.Teori PMR pertama kali 

diperkenalkan dan dikembangkan di Belanda pada tahun 1970 oleh 

Freudenthal Institute.Teori ini merujuk pada pendapat Freudenthal yang 

mengatakan bahwa matematika harus dikaitkan dengan kenyataan dan 

matematika adala aktivitas manusia.Ini berarti matematika harus dekat 

dengan anak dan relevan dengan kehidupan nyata. 

 Pembelajaran matematika relaistik pada dasarnya adalah pembelajaran 

yang menggunakan realitas dan lingkungan yang dipahami oleh siswa 

untuk memfasilitasi proses pembelajaran matematika, sehingga dapat 

mencapai tujuan pendidikan matematika yang lebih baik daripada dimasa 

yang lalu. Yang dimaksud dengan realita adalah hal yang nyata atau 

konkret yang dapat diamati atau dipahami oleh siswa, sedangkan yang 

dimaksud dengan lingkungan adalah tempat siswa berada dilingkungan 

sekolah, keluarga atau masyarakat yang dapat dipahami oleh 

siswa.Lingkungan dalam hal ini juga disebut kehidupan sehari-hari. 

 

2.   Karakteristik Pendekatan Matematika Realistik 

Menurut Treffers ada lima karakteristik pendekatan matematika 

realistik (RME) yaitu: 

a. Penggunakan konteks dunia nyata 



 

Konteks atau permasalahan realistik di gunakan sebagai titik awal 

pembelajaran matematika. Konteks tidak harus berupa masalah dunia 

nyata namun bisa dalam bentuk permainan, penggunaan alat peraga 

atau situasi lain selama hal tersebut bermakna dan bisa dibayangkan 

dalam pikiran peserta didik. Manfaat penggunaan konteks diawal 

pembelajaran adalah untuk meningkatkan motivasi dan ketertarikan 

peserta didik dalam belajar matematika. 

b. Penggunakan model 

Istilah model berkaitan dengan situasi dan model matematika yang 

dikembangkan sendiri oleh siswa (self developed models). Peran self 

developed model merupakan jembatan untuk menghubungkan dari 

pengetahuan peserta didik dari situasi abstrak atau informal menuju ke 

pengetahuan matematika yang bersifat formal, dimana siswa membuat 

model sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah sehingga di peroleh 

pengetahuan matematika. 

c. Pemanfaatan hasil konstruksi peserta didik 

Peserta didik di tempakan sebagai subjek belajar. Peserta didik 

memiliki kebebasan untuk mengembangkan staregi pemecahan 

masalah sehingga diharapkan akan diperoleh strategi yang bervariasi 

hasil kerja dan kontruksi peserta didik selanjutnya digunakan untuk 

landasan pengembangan konsep matematika. 

d. Penggunaan interaksi 



 

Proses pembelajaran yang digunakan bersama adalah suatu bentuk 

proses sosial, dimana proses belajar siswa yang bersama-sama akan 

membuat pemahaman menjadi lebih singkat dan lebih bermakna ketika 

siswa berkomunikasi satu sama lain hasil kerja dengan ide-ide mereka 

sendiri. 

e. Penggunakan keterkaitan (intertwinment) 

Dalam pendekatan matematika realistik menempatkan keterkaitan 

antara konsep matematika sebagai hal yang perlu dipertimbangkan, 

karena melalui keterkaitan diharapkan pembelajaran dapat membangun 

konsep secara bersamaan tetapi ada konsep yang dominan.
3
 

Beberapa hal yang perlu diingat dari karakteristik pendidikan 

matematika realistik di atas merupakan pembelajaran yang termasuk cara 

belajar peserta didik aktif, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik 

sedangkan guru sebagai fasilitator. Pendekatan matematika realistik 

merupakan pembelajaran dengan penemuan terbimbing karena siswa 

diharuskan untuk mencari atau menemukan kembali konsep matematika, 

dan juga bisa dikatakan pembelajaran konstektual karena titik awal 

pembelajaran matematika merupakan masalah yang diambil dari dunia 

peserta didik. 
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      3.   Langkah-Langkah Pendekatan Matematika Realistik 

Langkah-langkah pendekatan matematika realistik yang diterapkan 

menurut Turmuzi, yaitu sebagai berikut: 

a. Memahami masalah kontekstual 

Guru memberikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan 

dengan materi, pada langkah ini guru menyajikan masalah konsektual 

(nyata) kepada siswa sebagai titik tolak aktivitas pembelajaran siswa. 

b. Menjelaskan masalah kontekstual 

Guru menjelaskan situasi dan kondisi soal dengan memberikan 

petunjuk dan saran seperlunya saja terhadap bagian-bagian tertentu 

yang belum di pahami peserta didik. Penjelasan ini hanya sampai 

peserta didik mengerti perintah dari soal tersebut. 

c. Menyelesaikan masalah kontekstual 

Setelah memahami masalah, peserta didik secara bertahap dan 

individual menyempurnakan soal kontekstual dengan jalan keluar 

mereka masing-masing.Sementara pendidik memberikan dorongan 

kepada siswa agar bersemangatuntuk menyempurnakan soal 

kontekstual dengan cara mereka sendiri dengan memberikan 

pertanyaan, petunjuk, atau saran.   

d. Membandingkan dan mendiskusikan jawaban 

Guru menyediakan waktu dan kesempatan pada peserta didik untuk 

membandingkan dan mendiskusikan jawaban dari soal secara 



 

berkelompok. Untuk selanjutnya dibandingkan dan didiskusikan pada 

diskusi kelas. 

e. Menyimpulkan  

Dari diskusi diatas, guru mengarahkan siswa dalam menarik 

kesimpulan suatu prosedur atau konsep dengan guru bertindak sebagai 

pembimbing.
4
 

 
4.   Kelemahan Dan Kelebihan Pendekatan Matematika Realistik 

Menurut Suwarsono terdapat beberapa kelebihan pendekatan 

matematika realistik (PMR) yaitu: 

a)   Pendekatan matematika realistik yang memberikan siswa pemahaman 

yang jelas dan operasional tentang hubungan antara matematika dan 

kehidupan sehari-hari dan tentang penggunaan matematika secara 

umumnya kepada manusia. 

b)   Pendekatan matematika realistik memberikan pengertian yang jelas 

dan operasional kepada peserta didik bahwa matematika adalah suatu 

bidang kajian yang dapat dikontruksi dan dikembangkan sendiri oleh 

peserta didik, tidak hanya oleh mereka yang pakar dalam bidang tersebut. 

c)   Pendekatan matematika realistik memberikan pengertian yang jelas 

dan operasional kepada peserta didik bahwa cara menyelesaikan suatu soal 

atau masalah tidak harus dengan cara tunggal dan tidak harus sama antar 

peserta didik, artinya siswa diberi kebebasan menggunakan berbagai 

macam cara untuk menyelesaikan masalah kontekstual. 
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d)   Pendekatan matematika realistik untuk pemahaman yang jelas dan 

operasional untuk siswa bahwa dalam belajar matematika, proses 

matematika adalah yang utama. Dan untuk belajar matematika orang harus 

melalui proses itu sendiri dan mencoba menemukan konsep mereka sendiri 

dan materi matematika lainnya dengan bantuan orang lain yang sudah 

tahu. Tanpa keinginan untuk menjalani proses pembelajaran yang berarti 

akan terjadi. 

e)  Pendekatan matematika realistik bersifat lengkap atau menyeluruh, 

mendetail dan operasional. Hal ini berarti pembelajaran matematika tidak 

terpisahkan antar topik bahasan materi dan peristiwa didalam kehidupan.
5
 

Dari kelebihan yang sudah di jelaskan diatas, pendekatan matematika 

realistik juga mempunyai beberapa kekurangan atau kelemahan. Berikut 

kelemahan menurut Hobri yaitu: 

a) Pemahaman tentang PMR dan pengimplementasian PMR 

membutuhkan paradigma, yaitu perubahan pandangan yang sangat 

mendasar mengenai berbagai hal, misalnya seperti siswa, guru, dan 

peranan kontekstual. Perubahan paradigma ini tidak mudah untuk di 

praktikkan karena paradigma lama sudah begitu kuat dan lama 

mengakar. 

b) Pencarian soal kontekstual yang memenuhi syarat yang dituntut PMR 

tidak selalu mudah untuk setiap topik, matematika yang perlu 

dipelajari peserta didik. Terlebih karena soal, tersebut masing-masing 
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harus bias di selesaikan dengan berbagai cara. Upaya mendorongsiswa 

agar bias menemukan cara untuk menyelesaikan setiap soal juga 

merupakan tantangan tersendiri. 

c) Proses pengembangan kemampuan berfikir siswa dimulai dari 

pertanyaan konteksual, karena proses tahapan berfikir siswa harus 

diikuti dengan cermat sehingga menjadi guru dapat membantu siswa 

menemukan kembali konsep matematika tertentu.  

d) Kepadatan materi pembelajaran dalam kurikulum perlu dikurangi 

secara substansial, sehingga proses pembelajaran siswa dapat 

berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip PMR.
6
 

 
B. Pemecahan Masalah 

 1.   Pengertian Pemecahan Masalah 

 Pemecahan masalah merupakan bagian dari tahap berfikir, dan 

kemampuan ini harus dikuasai oleh setiap anak.Pemecahan masalah 

merupakan tujuan umum dalam pembelajaran matematika, bahkan sebagai 

jantungnya matematika artinya kemampuan pemecahan masalah 

merupakan kemampuan dasar dalam belajar matematika.Untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah perlu di dimajukan 

kemampuan keterampilan memahami masalah, memuat model 

matematika, menyelesaikan masalah dan menerangkanpenyelesian 

masalah tersebut.
7
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 Pemecahan masalah merupakan proses bagaimana mengatasi suatu 

persoalan atau pertanyaan yang bersifat menantang yang tidak bisa 

diselesaikan dengan prosedur rutin yang sudah biasa dilakukan atau sudah 

diketahui. Menurut Siswono pemecahan masalah adalah suatu proses atau 

upaya individu untuk merespon atau mengatasi kesulitan atau kendala 

ketika jawaban atau metode jawaban belum tampak jelas. Sedangkan 

menurut O‟Daffer, dkk mengungkapkan bahwa “Problem Solving Is A 

Process By Which A Individual Uses Previously Learned Concepts, Facts, 

And Relationships, Along With Various Reasoning Skills And Strategies, 

To Answer A Question Or Question About A Situation”, artinya bahwa 

pemecahan masalah adalah proses yang dilakukan seorang individu untuk 

menjawab pertanyaan tentang suatu situasi menggunakan konsep, fakta 

dan hubungan yang di pelajari sebelumnya.
8
 

 Kesimpulan berdasarkan definisi dari para ahli pengertianpemecahan 

masalahmerupakan proses peserta didik dalam melakukan penyelesaian 

suatu masalah atau suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari suatu 

kesulitan dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh 

peserta didik. Pada saat seseorang memecahkan masalah, ia tidak sekedar 

belajar menerapkan berbagai pengetahuan dan kaidah yang telah 

dimilikinya, tetapi juga menemukan kombinasi berbagai konsep dan 

kaidah yang tepat serta mengontrol proses berpikirnya.  
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 Dengan demikian ciri suatu masalah adalah 1) individu mengenali 

suatu situasiyang dihadapi. Dalam arti, individu tersebut 

mempunyai,pengetahuan prasyarat, 2) individu menyadari bahwa situasi 

tersebut memerlukan tindakan (aksi), artinya situasi tersebut menantang 

untuk, diselesaikan, 3) langkah pemecahan suatu masalah tidak harus jelas 

atau mudah ditangkap orang lain. Dalam arti, individu tersebut sudah 

mengetahui caramenyelesaikan masalah tersebut. 

 Pemecahan masalah adalah suatu upaya seseorang untuk merespon 

atau mengatasi halangan atau kendala ketika suatu jawaban atau metode 

jawaban belum tampak jelas. Dalam memecahkan suatu masalah perlu 

keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki, yaitu: 

a. Keterampilan empiris (Perhitungan, Pengukuran) 

b. Keterampilan aplikatif untuk menghadapi situasi yang umum (sering 

terjadi) 

c. Keterampilan berfikir untuk bekerja pada suatu situasi yang tidak 

biasa (unfamiliar).
9
 

 
 2.    Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah  

 Dalam penelitian ini, untuk mengukur kemampuan pemecahan 

masalah sistematis siswa diberikan tes pemecahan masalah berupa soal 

tentang materi yang diajarkan. Adapun indikator kemampuan pemecahan 

masalah matematika menurut Sumarmo antara lain adalah: 

a) Memahami masalah dan merencanakan pemecahan masalah 
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b) Membuat proses penyelesaian suatu masalah 

c) Memilih dan menerapkan strategi untuk menyelesaikan suatu masalah 

matematika dan atau diluar matematika  

d) Menjelaskan atau menginterprestasikan hasil sesuai permasalahan 

asal, serta memeriksa kebenaran hasil atau jawaban
10

 

 
 3.    Langkah-Langkah Pemecahan Masalah 

 Menurut Polya, pemecahan masalah terdapat empat fase penyelesaian, 

yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan 

masalah dan melakukan pengecekkan kembali terhadap semua langkah 

yang telah di kerjakan. Langkah yangakan dilakukan oleh peserta didik 

dari keempat tahapan tersebut secara rinci di uraikan yaitu: 

a) Memahami Masalah 

 Tanpa adanya pemahaman terhadap masalah yang diberikan peserta 

didik tidak mungkin mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan 

benar. 

b) Membuat Rencana Penyelesaian 

  Peserta didik Mencoba mencari atau mengingat masalah yang pernah 

diselesaikan yang memiliki kemiripan dengan masalah yang akan 

dipecahkan, mencari pola atau aturan, menyusun prosedur 

penyelesaian. 
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c) Menyelesaikan Masalah Sesuai Rencana  

 Siswa menjalankan suatu prosedur yang telah dibuat pada langkah 

sebelumnya untuk dapat menyelesaikan suatu masalah. 

d) Memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian 

  Siswa menganalisis dan mengevaluasi apakah prosedur yang di 

terapkan dan hasil yang diperoleh benar atau apakah prosedur dapat 

dibuat generalisasinya.
11

 

 

C. Pembelajaran Matematika  

  1.   Pengertian Pembelajaran Matematika SD/MI 

 Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Berdasarkan dari pengertian 

tersebut pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan guru agar dapat 

terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penugasan kemahiran 

serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik.
12

 Dengan 

kata lain pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar 

dapat belajar dengan baik. Tahapan kegiatan guru dalam 

menyelenggarakan program pembelajaran yaitu dengan membuat rencana 

kegiatan yang menjabarkan kemampuan dasar dan teori pokok secara rinci 

memuat alokasi waktu, indikator pencapaian hasil belajar, dan langkah-
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langkah kegiatan pembelajaran untuk membuat peserta didik belajar secara 

aktif, yang menekankan pada penyedian sumber belajar. 

Matematika adalah ilmu tentang bilangan dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan yang mencakup segala bentuk prosedur operasional 

yang digunakan dalam menyelesaikan masalah mengenai bilangan.Kata 

matematika berasal dari perkataan Latin mathematika yang mulanya 

diambil dari perkataan Yunani mathematike yang berarti mempelajari. 

Kata mathematike berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir 

sama, yaitu mathein atau mathenein yang artinya belajar (berpikir).
13

Jadi, 

berdasarkan asal kata, maka perkataan matematika berarti ilmu 

pengetahuan yang didapat dengan berpikir (bernalar). 

Menurut Johnson dan Rising matematika adalah ilmu tentang pola 

berpikir, pola mengorganisasikan, serta pembuktian yang 

logis.Matematika adalah pengetahuan struktur yang lebih menekankan 

kegiatan dalam dunia penalaran, bukan dari hasil eksperimen atau hasil 

observasi.
14

Matematika terbentuk karena adanya pikiran-pikiran manusia, 

yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran yang terbentuk dari 

pengalaman manusia dalam dunianya secara empiris. Kemudian 

pengalaman itu diproses, diolah secara analisis dengan penalaran di dalam 

struktur kognitif sehingga sampai terbentuk konsep matematika supaya 

mudah dipahami oleh orang lain dan dapat dimanipulasi secara tepat. 
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Hasan Sastra Negara, Konsep Dasar Matematika Untuk PGSD, (Bandar Lampung: CV 

AURA, 2014) hal 1-2 



 

Pembelajaran matematika di SD/MI adalah suatu proses yang sengaja 

disusun dengan tujuan menciptakan suasana ruang kelas atau sekolah yang 

memungkinkan peserta didik melakukan kegiatan belajar matematika 

disekolah, dan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan 

siswa untuk berfikir secara logis dan kritis dalam memecahkan masalah 

kehidupan sehari-hari.Pelajaran matematika harus memberikan 

kesempatan bagi peserta didik untuk mencoba menemukan pengalaman 

tentang matematika, sehingga tidak hanya pelajaran yang dihafal atau 

hanya rumus tetapi memahami bagaimana menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Pada umunya siswa usia sekolah dasar berada dalam memahami 

konsep matematika masih sangat memerlukan kegiatan yang berhubungan 

dengan benda nyata.
15

Menurut teori perkembangan intelektual yang 

dikemukakan oleh Piaget, peserta didik SD/MI dikatakan berada pada 

tahap operasional konkrit.Menurut paham konstruktivisme pengetahuan 

adalah kontruksi atau pembentukan dari orang yang mengenal struktur 

koognitif. Pengetahuan tidak bisa, ditransfer dari guru.kepada orang lain, 

karena setiap orang mempunyai skema sendiri tentang apa yang 

diketahui.
16

Oleh karena itu, pembelajaran matematika di SD/MI sebisa 

mungkin dimulai dengan memberikan masalah konkrit atau realistik 

sehingga dapat dibayangkan oleh anak-anak. 
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 2.   Tujuan Pembelajaran Matematika di SD/MI 

Tujuan pembelajaran matematika di SD/MI secara umum adalah 

sebagai berikut: 

a) Melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

pembagian beserta operasi bilangan campuran termasuk melibatkan 

pecahan. 

b) Menentukan sifat dan unsur sebagai bangun datar dan bagun ruang 

sederhana, seperti pengukuran sudut, keliling, luas, dan volume. 

c) Menentukan sifat simetris, seperti kesebangunan dan sistem koordinat. 

d) Menggunakan pengukuran, seperti satuan, kesetaraan antar satuan, 

dan penafsiran pengukuran.  

e) Menentukan dan menafsirkan data sederhana, seperti ukuran tertinggi, 

terendah, rata-rata, modus, mengumpulkan dan menyajikan. 

f) Memecahkan masalah, melakukan penalaran dan mengkomunikasikan 

gagasan secara matematika.
17

 

Selain tujuan umum yang menekankan penalaran dan pembentukan 

skap peserta didik juga terdapat tujuan secara khusus pembelajaran 

matematika di SD/MI sebagaimana yang di sajikan oleh Depdiknas yaitu: 

a) Memahami konsep, matematika, menjelaskan hubungan antara konsep 

dan mengaplikasikan konsep, atau algoritma secara luwes, akurat, 

efesien dan tepat dalam memecahkan masalah. 
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b) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generakisasi, menyusun bukti atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

c) Menyusun model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

d) Mengkemukakan gagasan dan ide dengan simbol, tabel, diagram atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

e) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah.
18

 

Berdasarkan uraian di atas tujuan umum dan khusus tersebut merupakan 

tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran matematika untuk menghadapi 

kehidupan yang selalu berubah dan berkembang. 

 
 
D. Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian yang menggunakan pendekatan matematika realistik 

pada pembelajaran matematika yang relevan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumianto pada tahun 2017 dengan 

judul “Penerapan Pendekatan Matematika Realistik (PMR) Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V Al-Azim SDIT 
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 Ahmad Susanto, Op. Cit, Hal 186 



 

Raudhatur Rahmah Pekanbaru”. Hasil penelitian dari pendekatan 

matematika realistik dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa.
19

 

b) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratih Purnamasari pada tahun 2015 

dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Matematika Tentang Pecahan 

Melalui Pendekatan Matematika Realistik”. Dilihat dari hasil tindakan 

yang dilakukan tersebut dimana pada tindakan siklus pertama memperoleh 

nilai rata-rata sebesar 12,5%, pada siklus kedua yang memperoleh nilai 

rata-rata mencapai 56,5% sedangkan siklus ketiga yang memperoleh nilai 

rata-rata mencapai 92%.
20

 

Berdasarkan penelitian yang sudah diuraikan tadi, diharapkan penelitian 

tersebut dapat melengkapi penelitian yang sebelumnya. Perbedaan dari 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang penulis 

lakukan berfokus pada penerapan pendekatan pembelajaran matematika 

realistik untuk meningkatkan  kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswakelas IV di MIN 7 Bandar Lampung. 

 

E. Kerangka Berpikir 

 Landasan teori diatas telah dikemukakan bahwasannya pendekatan 

pembelajaran merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi minat siswa 

dalam belajar matematika. Suatu pendekatan dalam pembelajaran merupakan  

kerangka awal yang terstruktur dalam mencapai tujuan belajar yang efektif 
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dan menyenangkan. Penggunaan pendekatan pembelajaran belum sesuai 

sehingga pendidik lebih mengutamakan pemberian materi secara informative 

saja dan kurang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mengemukakan pendapatnya sehingga peserta didik kurang aktif dalam proses 

pembelajaran. Kurangnya kesempatan siswa untuk menyampaikan pendapat 

mengakibatkan peserta didik yang antusias menjadi berkurang, peserta didik 

juga kurang di berikan kebebasan dalam mengemukakan gagasannya secara 

bebas. 

 Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran yang sesuai dengan 

penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan matematika realistik. 

Pendekatan ini sangat menarik perhatian peserta didik untuk ikut dalam proses 

pembelajaran. Pada pendekatan ini siswa diminta untuk mengaitkan materi 

pembelajaran dengan dunia nyata atau real, sehingga dengan penggunaan 

pendekatan ini dapat memecahkan suatu masalah karena matematika itu 

sebaiknya diajarkan melalui berbagai masalah yang ada disekitar peserta 

didik.Berikut adalah gambar kerangka berpikir dalam penelitian ini:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pikir 

 

F. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kajian teori diatas hipotesis yang dapat di rumuskan dalam 

penelitian ini adalah“Penerapan pendekatan matematika realistik dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika kelas IV MIN 7 

BandarLampung”.
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