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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Sebagai langkah awal penulisan dalam menghindari kesalah 

pahaman terhadap pengertian serta untuk memudahkan dalam pemahaman dari 

judul “Penerapan Model Pembelajaran Realistik Mathematic education 

(RME) Berbantuan Alat Peraga terhadap Hasil Belajar Matematika”, 

maka akan diuraikan pengertian beberapa istilah yang terdapat dalm judul 

tersebut, yaitu sebagai berikut : 

1. Hasil Belajar 

Menurut Hamalik, hasil belajar adalah suatu perubahan tingkah 

laku peserta didik yang bisa dilihat dan dievakuasi dalam pengetahuannya, 

sikap serta keterampilan yang dimiliki. Makna kata perubahan dapat 

dimengerti sebagai terjadinya peningkatan dan perkembangan yang lebih 

baik dibandingkan dengan sebelumnya yang pada sebelumnya belum 

mengetahui apapun sampai bisa, sikap sopan santun yang tidak dipahami 

menjadi lebih pahan akan sopan santun lainnya.
1
 

2. Model Pembelajaran Realistik Mathematic education (RME) 

Menurut Syafhri Model Pembelajaran Realistik Mathematic 

Education (RME) merupakan salah satu model pembelajaran yang 

mengaitkan hubungan dunia nyata serta lingkungan keseharian peserta 

didik untuk berlangsungnya kegiatan belajar mengajar matematika dikelas 

agar sasaran  pembelajaran matematika dapat sesuai dengan harapan dan 

keinginan guru.
2
 

3. Alat Peraga 

Media alat peraga guru mampu menjelaskan konsep pembelajaran 

dengan benda nyata sehingga mampu mempermudah perserta didik dalam 

memahami pelajaran yang dijelaskan oleh guru disetiap kegiatan belajar 

                                                 
1
Astuti, “Penerapan Realistic Mathematic education (RME) Meningkatkan Hasil 

Belajar Matemtika Siswa Kelas 6 SD” Cendekia, Jurnal Pendidikan Matematika, Vol 1, No. 

1 (2018), h. 54. 
2
Mumfarida Fitriani, Wahyudi, and Joharman, Penggunaan Pendekatan Realistic 

Mathematic Education (RME) Dengan Media Konkrit Dalam Peningkatan Pembelajaran 

Geometri Pada Siswa Kelas V SD Negeri Jatimulyo Tahun Ajaran 2016/2017”, Jurnal 

Kalam Cendikia, Vol. 5, No. 1 (2017), h. 278. 
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mengajar.
3
  Media alat peraga adalah media visual yang dapat membantu 

guru dalam mengajar agar pesera didik mudah untuk memahaminya.
4
 

 

B. Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan pusat segala kegiatan dalam mengembangkan 

kualitas kehidupan individu yang didalamnya terdapat tugas penting serta terdapat 

tujuan yang bisa menjadikan manusia menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Maka 

dari itu  pusat  pendidikan difokuskan kepada kebutuhan peserta didik yang utama 

dengan mengutamakan perkembangan kognitif serta pemikiran dalam diri peserta 

didik.
5
 

Pendidikan merupakan faktor penting guna meningkatkan kecerdasan anak 

bangsa, peningkatan kualitas pendidikan tidak akan terpisah dari segala usaha. 

Keutamaan pemerintah dalam memajukan pendidikan peserta didik dan bangsanya 

adalah dengan cara menerapkan dan mengembangkan kurikulum berbasis 

kompetensi 2004 dan 2006 sehingga menjadi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 

ditetapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan indonesia disegala ranah dimana 

dalam pendidikan terdapat 3 ranah yaitu pengetahuan, prilaku atau tingkah laku 

serta keterampilan yang seharusnya ditingkatkan pada proses belajar disekolah oleh 

peserta didik. 

Belajar adalah suatu usaha atau cara dalam mengubah prilaku untuk 

menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan keinginan yang 

diharapkan. Perubahan yang dimaksut juga perubahan ditetapkan dengan gambaran 

demi mengembangkan kualitas dan kuantintas manusia. Seseorang belajar 

berhubungan pada berubahnya afektif atau tingkah laku seseorang pada kondisi 

yang didapat dari pengalamannya atau yang dialami oleh seseorang itu sendiri yang 

dikerjakan secara terus menerus pada kondisi tertentu, Dimana berubahnya afektif 

atau tingkah laku seseorang itu tidak bisa dijabarkan pada pokok kecendrungan 

tanggapan kepribadian yang matang.Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus 

bersama dengan isi ingatan mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga 

pembuatannya berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu.
6
 Melalui 

                                                 
3
Pindo Hutauruk, Rinci Simbolon, Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Alat 

Peraga Pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV SDN Nomor 14 Simolon Purba, Jural School 

Education, Vol. 8, No. 2 (Juni 2018), h. 122 
4
Rusmawati, Penggunaan Alat peraga Langsung Pada pembelajaran Matematika 

Dengan materi pecahan Sederhana Untuk Meningkatkan Hasil belajar Siswa, Jurnal Ilmu 

Pendidikan Sosial, Sains, dan Humaniora, Vol. 3, No. 2, (2017), h. 310. 
5
 Dedi Lazwardi. “Manajemen Kurikulum Sebagai Pengembangan Tujuan 

Pendidikan”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 7, No. 1, (2017), h. 2 
6
Ahmad Susanto. Pengembangan Pembelajaran IPS Di Sekolah Dasar.(Jakarta: 

Prendamedia Grup, 2019), h. 1. 
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penyelenggaraan pendidikan di sekolah bertujuan untuk memberikan bekal kepada 

siswa untuk hidup bermasyarakat dan dapat melanjutkan pendidikannya hingga 

yang lebih tinggi. Pada pendidikan hingga yang lebih tinggi terdapat pembelajaran 

salah satunya adalah matematika. 

Matematika dikenal sebagai ratu dan pelayan ilmu maksutnya adalah bahwa 

matematika itu  sumber ilmu pendidikan yang lainnya yang pada perkembangannya 

tidak bergantung pada ilmu lainnya tetapi banyak bidang ilmu lainnya yang masih 

bergantung pada matematika.
7
 Pada hal ini Maka seorang guru yang mengajar 

peserta didik dalam tingkat SD/MI  diharuskan memiliki pemikiran yang baik 

mengenai konsep matematika serta bagaimana matematika yang berbeda dari 

bidang ilmu lainnya harus diajarkan pada peserta didik agar pembelajaran tersebut 

dapat dipahami oleh peserta didik itu sendiri. 

Pelajaran yang diajarkan pada tingkat dasar sampai keperguruan tinggi 

salah satunya adalah pembelajaran matematika. Matematika sendiri berasal dari 

pemikiran-pemikiran yang abstark dengan berisikan konsep-konsep yang ada pada 

pembelajaran matematika itu sendiri yang harus dimengerti oleh guru sebelum 

imengajarkan pada peserta didik tentang persepsi atau simbol-simbol yang ada pada 

pembelajaran matematika. Demi pembelajaran matematika yang lebih baik lagi 

seorang peserta didik diharuskan mampu mengerti konsep dasar matematika  yang 

selalu berketerkaitan pada objek yang real serta bisa diperoleh pada pemikiran serta 

akal peserta didik maka seorang guru bisa memberikan pembelajaran matematika 

dengan model, metode atau cara yang bisa dipahami oleh peserta didik agar bisa 

memahami konsep memalui benda-benda yang ada disekitarnya atau benda real.
8
 

Berdasarkan pendapat diatas tujuan dari pembelajaran matematika di 

sekolah dasar agar bisa memberikan perserta didik yang tidak hanya bisa memiliki 

keterampilan untuk menyelesaikan permasalahan matematika dalam hal hitung 

menghitung tetapi mampu memberikan pembelajaran kepada peserta didik lainnya 

mengenai pemikiran logika demi menerapkan pembelajaran matematika pada 

pengalaman peserta didik di kehidupan masyarakat atau sehari-hari. 

Agar tercapainya peningkatan dan pencapaian yang baik pada pembelajaran 

matematika bisa dilihat dari hasil belajar peserta didik yang dicapainya dan 

ditingkatkannya, hasil belajar yang terbentuk jika dikembangkan dengan baik 

biasanya di latar belakangi oleh berbagai aspek seperti ketelitian dalam belajar, 

                                                 
7
Hasan Sastra Negara, Konsep Dasar Matematika Untuk PGSD. (Bandar Lampung: 

CV. AURA,  2016), h. 8. 
8
Ariska Destia Putri, Syofnida Irfianti. “Peningkatan Hasil Belajar Matematika 

Dengan Menggunakan Alat Peraga Jam Sudut Pada Peserta Didik Kelas IV SD Sumur 

Sumatera Selatan”. Terampil, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 4, No. 1, 

(2017), h. 2. 



4 

 

 

 

guru, model, metode, strategi dan juga bisa dilatar belakangi oleh lingkungan 

masyarakat yang ada pada diri peserta didik itu sendiri. 

Belajar matematika sangat dianjurkan untuk peserta didik karena 

matematika mampu membangkitkan keterampilan dan pengetahuan dalam 

memecahkan suatu masalah sehingga dibutuhkan pengalaman belajar secara 

langsung agar peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar serta mendapatkan 

pencapaian dalam mamahami pembelajaran matematika tersebut sesuai dengan 

harapan guru yang sudah ditentukan oleh sekolah secara baik dalam tingkat 

nasional ataupun lainnya.
9
 

Selain beberapa pendapat yang dijelaskan diatas, dalam agama islam 

pembelajaran matematika disarankan untuk dipahami dan dipelajari oleh setiap 

insan manusia. Seperti dalam permasalahan  yang berkaitan pada peraturan serta 

pemecahan dalam aset turun temurun atau aset keluarga menurut bagian yang 

ditentukan oleh Al-Quraan dengan menggunakan konsep matematika seperti 

dijelaskan hal tesebut dalam Al-Quraan atau dalam firman Allah di QS. An-Nisa 

ayat 11 yang berbunyi : 

 

 

َكِز ِمْثُل َحظِّ ٱْْلُوثَيَْيِه ۚ فَإِن ُكهَّ وَِسآًء فَْىَق ٱْثىَتَْيِه فَلَ  ِدُكْم ۖ لِلذَّ ُ فِٓى أَْولََٰ ِحَدةً يُىِصيُكُم ٱَّللَّ هُهَّ ثُلُثَا َما تََزَك ۖ َوإِن َكاوَْت َوَٰ

 ًِ ُۥ َولٌَد وَ فَلَهَا ٱلىِّْصُف ۚ َوِْلَبََىْي ا تََزَك إِن َكاَن لًَُۥ َولٌَد ۚ فَإِن لَّْم يَُكه لًَّ ُدُس ِممَّ ْىهَُما ٱلسُّ ِحٍد مِّ َوِرثًَُۥٓ لُِكلِّ َوَٰ

ً ُدُس ۚ ِمۢه بَْعِد َوِصيٍَّة يُىِصى بِهَآ أَْو َدْيٍه ۗ  أَبََىايُ فَِِلُمِّ ًِ ٱلسُّ َءابَآُؤُكْم ٱلثُّلُُث ۚ فَإِن َكاَن لًَُۥٓ إِْخَىةٌ فَِِلُمِّ

َ َكاَن َعلِيًما َحكِ  ِ ۗ إِنَّ ٱَّللَّ َه ٱَّللَّ يًماَوأَْبىَآُؤُكْم ََل تَْدُروَن أَيُّهُْم أَْقَزُب لَُكْم وَْفًعا ۚ فَِزيَضةً مِّ  

 

Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua 

orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 

dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 

perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk 

dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), 

maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 

beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau 

(dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-

anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 

                                                 
9
Sumianto. ”Penerapan Pendekatan Matematika Realistik (PMR) Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V Al-Azim SDIT Raudhatur Rahman 

Pekan Baru”,  Jurnal Basicedu, Vol. 2, No. 1. (2018). h. 50 
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(banyak) manfaatnya bagimu.Ini adalah ketetapan dari 

Allah.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

 

Pembelajaran matematika yang mengintergrasikan kualitas kepribadian 

didalam diri peserta didik dimana mewajibkan guru dalam melaksanakan 

pendidikan yang mampu terwujudnya tujuan pembelajaran yang lebih baik. Salah 

satu tujuan pembelajaran yang dapat diimplementasikan pada pembelajaran 

matematika yang mampu meningkatkan tujuan pembelajaran dan memberikan 

pengaruh baik pada hasil belajar ataupun proses pembelajarannya yaitu model 

pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME). 

Model pembelajaran tersebut memfokuskan pada pendidikan yang 

mengajarkan matematika sesuai dengan dasar dalam pengalaman peserta didik itu 

sendiri dalam lingkungan sehari harinya sehingga peserta didik mampu 

menyampaikan sesuatu yang memiliki sifat yang real sesuai dengan apa yang 

dilihatnya melalui model pembelajaran RME dengan berpedoman bahwa dalam hal 

mengajar matematika harus diawali dengan pengalaman peserta didik, sehingga 

peserta didik bisa memahami dan mengerti materi dalam pembelajaran matematika 

yang diajarkan. Pembelajaran RME bisa meningkatkan afektif yang baik pada 

peserta didik serta memberikan pemahaman pada pembelajaran matematika. 

Pembelajaran matematika terdapat hitungan serta angka-angka yang menjadikan 

kelas tersebut terlalu menegangkan serta terlalu membosankan bagi peserta didik 

sehingga menjadikan kelas tersebut pasif dkan kesulitan dalam berfikir pada 

pembelajarannya sehingga penggunaan media harus mampu membangkitkan 

semangat dalam pembelajarannya. 

Proses pembelajaran dalam matematika terdapat Model pembelajaran 

Realistic Mathematic Education (RME) yang dapat diartikan sebagai pembelajaran 

matematika yang dilakukan melalui interaksi dengan lingkungan dan dimulai dari 

suatu permasalahan dunia nyata dan pengalaman peserta didik serta lebih 

menekankan pada keterampilan proses dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

lalu dapat mencari situasi dunia nyata atau menemukan kembali konsep matematika 

yang dipelajarinya.
10

 

Model pembelajaran RME juga pada dasarnya yaitu pemberdayaan 

lingkungan peserta didik agar peserta didik dapat menjalankan kegiatan 

pembelajaran dikelas matematika sesuai dengan pengalamannya tersebut. Dimana 

Peserta didik juga harus bisa meneruskan tujuan dalam menemukan konsep 

matematika dengan bantuan dari orang tua atau guru yang dilakukan dengan 

                                                 
10

 Febrianti R. Hasan, Sarson W. Dj Pomaloto, Hamzah B Uno, “ Pengaruh 

Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Ditinjau Dari Motivasi Belajar, Junal Jambura Pendidikan Matematika, Vol. 1, No. 1, 

(Maret 2020). h. 15. 
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permasalahan “Realistik” yang bisa dilakukan pada pembelajaran formal serta 

sekolah informal atau juga disesuaikan dengan pengalam peserta didik untuk 

membangun konsep atau persepsi materi pembelajaran matematika yang sedang 

diajarkan.
11

 

Penjelasan model pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) 

adalah model pembelajaran “Realistik” yang memfokuskan pada pengalaman 

peserta didik, dimana menyelesaikan masalah  pembelajaran disesuaikan  pada 

pengalaman lingkungan sehari-hari melalui pemikiran peserta didik secara logis dan 

kritis agar pembelajaran dapat diingat dan diterapkan pada diri peserta didik agar 

bisa memperoleh hasil belajar yang diharapkan serta diinginkan oleh kalangan 

sekolah baik guru atau pihak sekolah. 

Media pembelajaran disekolah juga merupakan faktor yang menjadikan 

tujuan pembelajaran dapat berjalan dengan semestinya. Media pembelajaran yaitu 

aspek yang diharapkan mampu membangkitkan keberhasilan peserta didik agar titik 

fokus berada pada pembelajaran yang sedang berlangsung persoalannya media 

pembelajaran diharapkan bisa meringankan guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran Matematika yang sedang diajar serta memotivasi peserta didik untuk 

fokus pada penyampaian guru melalui penerapan media pembelajaran yang 

nantinya diajarkan dikelas. 

Titik fokusnya Media Pembelajaran mempunyai kegunaan dalam 

menyampikan isi informasi dan pesan dari guru ke peserta didik, media juga harus 

bisa memberikan sesuatu yang baik dalam pemahaman, ketertarikan, motivasi 

peserta didik agar pendidikan disekolah dan terjadi dikelas dapat sesuai dengan 

harapan.
12

 Pada dasarnya media pembelajaran yang semakin maju maka semakin 

banyak juga motivasi yang diberikan pada peserta didik agar pesan dan informasi 

yang diajarkan dapat dipahami oleh peserta didik. Pada penggunaan media 

pembelajaran peseta didik lebih tertarik dan  memiliki rasa ingin dalam hal belajar,  

mendorong peserta didik untuk berhitung, berimajinasi yang semakin terangsang.  

Pada dasarnya juga hal yang dibutuhkan oleh peserta didik agar proses 

pembelajaran dalam kelas dapat berjalan dengan baik adalah Media pembelajaran. 

Media pembelajaran dalam suatu Pendidikan disekolah dan dikelas akan menjadi 

berhasil dan lebih berguna pada proses pembelajaran matematika sehingga hasil 

                                                 
11

M. Yusuf Setia Wardana, Arina Zulfa Fitriyani. “ Implementasi Model 

Pembelajaran RME Dengan Media Pizza Pecahan Terhadap Hasil Belajar Kognitif 

Matematika Siswa”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol 9, No. 1, (2019). h. 71. 
12

Ariska Destia Putri, SyofnidaIfrianti. “Peningkatan Hasil Belajar Matematika 

Dengan Menggunakan Alat Peraga Jam Sudut Pada Peserta Didik Kelas IV SD Sumur 

Sumatera Selatan”, Terampil, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 4, No. 1, 

(2017), h. 3. 
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belajar matematika yang didapat lebih meningkat serta menjadikan hubungan yang 

positif antara guru dengan peserta didik dilingkungan sekolah. maka dengan ini 

penerapan model pembelajaran  Realistic Mathematic Education (RME) dengan 

bantuan media pembelajaran berupa alat peraga dalam pembelajaran matematika 

dapat menjadikan peserta didik untuk hidup bermasyarakat  serta mampu 

meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru matematika kelas 4 A 

MI Miftahul Iman Bandar Lampung pada tanggal 26 November 2020, yaitu ibu 

Nova Iftihatul Aryanti, S. Pd. diketahui beberapa peserta didik memiiki hasil belajar 

matematika masih dibawah KKM, peserta didik masih menganggap bahwa 

matematika adalah pembelajaran yang sulit dan membutuhkan pemikiran yang 

tinggi untuk menyelesaikan suatu materi pemecahannya. 

Pada proses pembelajaran matematika, peserta didik terlalu banyak 

menyimak dan tidak merespon pada pembelajarannya sehingga proses 

pembelajarannya berpaku kepada guru saja dan juga peserta didik hanya disuruh 

untuk menghafal rumus-rumus terkait materi matematika yang diajarkan sehingga 

dalam pembelajarannyanya peserta didik kesulitan pada kegiatan belajar mengajar 

dikelas. Padahal untuk menumbuhkan pembelajaran yang tidak membosankan maka 

diciptakannya kelas yang inovatif dan kreatif untuk memudahkan mereka 

meningkatkan hasil belajarnya. 

Setelah melalukan wawancara terhadap guru Nova Iftitahatul Aryanti, S. 

Pd.selaku wali kelas 4 A MI Miftahul Iman Bandar Lampung terkait pencapaian 

kemampuan peserta didik pada matematika, peneliti meminta data hasil belajar 

peserta didik kelas 4 A MI Miftahul Iman Bandar Lampung untuk mengetahui hasil 

belajar matematika peserta  didik. Dari data pencapaian pembelajaran matematika 

yang didapat sebagaian peserta didik kelas 4  MI Miftahul Iman Bandar Lampung 

masih kurang memenuhi KKM. Dari dokumentasi nilai ulangan harian kelas 4 A 

MI Miftahul Iman Bandar Lampung  tahun ajaran 2021, Pada data pencapaiannya 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan yaitu 70. Maka dengan 

ini terdapat 10 Peserta didik yang tuntas dari 20 peserta didik yang ada dikelas 4 

SD, Dari hal tersebut serta wawancara guru dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika belum berlangsung secara efektif dan belum sesuai dengan apa yang 

diharapkan karena Pembelajaran matematika masih berbasis behaviorisme yang 

lebih mengutamakan transfer pengetahuan dan latihan. Pendidik mendominasi kelas 

dan berfungsi sebagai sumber belajar utama. 

Maka pada hal ini untuk memperbaiki masalah pembelajaran yang terjadi 

pada kelas 4 A MI Miftahul Iman Bandar Lampung memerlukan saran yang baik 

yang bisa memberikan hasil yang baik pada hasil belajar peserta didik. Salah satu 

model pembelajaran yang mampu dijadikan sebagai solusi dalam mengatasi 

hambatan atau kesulitan dalam proses pembelajaran adalah model pembelajaran 
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Realistic Mathematic Education (RME) untuk kelas 4 yang diharapkan agar mampu 

diserap oleh peserta didik, agar lebih mempermudah pembelajarannya dan 

penjelasan guru terhadap materi yang diajarkan kepada peserta didik Serta 

memberikan pembelajaran yang tidak membosankan dan melibatkan kemampuan 

peserta didik juga selain itu model pembelajaran RME dibantu media pembelajaran 

yaitu alat peraga sehingga pembelajarannya dapat mudah diserap oleh peserta didik. 

Model pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan pengalaman peserta 

didik itu sendiri yaitu model pembelajaran RME. Pada dasarnya Model 

pembelajaran RME diawali berdasarkan pengalaman sehari-hari atau realistic 

mathematik agar peserta didik bisa menjawab semua permasalahan yang ada pada 

materi matematika melalui pengalaman peserta didik. Model pembelajaran RME 

juga membawa peserta didik mampu mengobservasi lingkungan keseharian sesuai 

dengan pengalaman peserta didik. Sesuai dengan teori Jean Piaget kemampuan 

peserta didik dari 7-11 tahun berada pada tingkat kemampuan berfikir operasi 

konkret pada benda yang nyata.
13

 

Media yang digunakan pada pembelajaran disekolah MI MI Miftahul Iman 

Bandar Lampung juga masih sangat konvensional sehingga peserta didik kurang 

menyerap apa yang dimaksut media tersebut dengan mata pelajarannya, maka pada 

kesempatan kali ini peneliti akan memberikan  solusi yaitu Media alat peraga yang 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan pengalaman peserta didik serta mampu 

diambil atau dibawa peserta didik. sehingga guru hanya memberikan intruksi dan 

memberikan contoh penyelesaiannya sedangkan peserta didik menerapkan 

pembelajarannya dan mencari hasilnya.  

Berdasarkan penjelasan dan deskripsi diatas, penulis tertarik dalam 

menerapkan penelitian dengan judul ” Penerapan Model Pemelajaran RME 

(Realitik Mathematic Education) Berbantuan Media Alat Peraga Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika. 

 

C. Identifikasi Area dan Fokus Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka dapat 

diidentifikasikan masalah adalah Rendahnya hasil belajar peserta didik. 

 

 

                                                 
13

Tasya Amrina Rosyada, Yunita Sari, Andraini Permata Cahyaningsih. “Pengaruh 

Model Pembelajaran Realistic Mathematics Education  (RME) Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas V SD”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol. 

6, No. 2, (2019), h. 118. 
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D. Batasan Masalah 

Untuk permasalahan yang peneliti akan kaji secara lebih rinci atau 

mendalam dan tidak berkembang secara berkelanjutan maka perlunya batasan 

masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran pada penelitian ini adalah model 

pembelajaranRealistic Mathematik Education dengan menggunakan 

berbantuan media alat peraga. 

2. Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah materi matematika materi 

bangun datar dan bangun ruang kelas 4 SD 

3. Penelitian ini hanya menilai hasil belajar matematika peserta didik. 

E. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang diatas, identifikasi permasalahan serta batasan 

masalah yang sudah dijelaskan maka dapat menarik rumusan masalah yang sesuai 

dengan penelitian ini yaitu “ Apakah model pembelajaran Realistic Mathematic 

Education dengan berbantuan media alat peraga dapat mengingkatkan hasil belajar 

peserta didik kelas 4 MI Miftahul Iman Bandar Lampung?” 

F. Tujuan Penelitian 

Maksud tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik melakui model pembelajaran RME dengan berbantuan media alat 

peraga di kelas 4 MI Miftahul Iman Bandar Lampung. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Model pembelajaran RME yang bantuan media alat peraga 

diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar serta meningkatkan 

pengetahuan matematika disekolah dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peserta didik 

1) Melalui model pembelajaran RME dengan media alat peraga 

diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

2) Model pembelajaran RME dengan media alat peraga dapat 

mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan 

masalah, mengemukakan pendapat, berfikir logis dan kritis serta 

meningkatkan karakter, kreatifitas peserta didik. 

3) Model pembelajaran RME dengan media alat peraga dharapkan 

mampu menjadikan peserta didik aktif dalam pembelajarannya dan 

mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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4) Model pembelajaran RME dengan media alat peraga diharapkan 

mampu membuat pembelajaran dengan suasana baru sehingga tidak 

monoton dan lebih menyenangkan. 

b. Bagi Guru 

1) Model pembelajaran RME dengan media alat peraga dapat 

menigkatkan kemampuan guru dalam melakukan kreasi dalam 

kegiatan belajar mengajar dikelas pada pembelajaran matematika. 

2) Model pembelajaran RME dengan media alat peraga diharapkan 

jmampu mengembangkan kesanggupan guru dalam membuat 

kondisi pembelajaran yang tidak membosankan, terdapat timbal 

balik antara guru dan peserta didik serta Menyenangkan dalam 

pembelajaran. 

3) Model pembelajaran RME dengan media alat peraga diharapkan 

mampu meningkatkan pemahaman guru dalam menciptakan kondisi 

kelas pembelajaran yang berfokus dengan peserta didik. 

4) Hasil penelitian digunakan sebagai cara pembelajaran yang alternatif 

untuk melakukan proses pembelajaran pada mata pelajaran 

matematika sehingga penyampaiannya materi matematika dapat 

terlaksana. 

 

c. Bagi Sekolah 

1) Memberikan saran kepada pihak sekolah untuk mengusahakan 

peningkatan kualitas pendidikan melalui inovasi pembelajaran yaitu 

dengan model pembelajaran RME dengan bantuan media alat 

peraga. 

2) Model pembelajaran RME dan media pembelajaran alat peraga 

dapat megatasi permasalahan dalam proses pembelajaran 

disekolaah dasar. 

 

d. Bagi peneliti 

1) Menambah pengetahuan serta wawasan tentang model, pendekatan 

serta metode RME dalam proses pembelajaran. 

2) Sarana untuk menambah kemampuan penulis dan peneliti dalam 

menerapkan hasil study melalui penelitian. 
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H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Terdapat beberapa hasil penelitian relevan yang dapat dijadikan acuan dalam 

melaksanakan penelitian ini. Adapun hasil penelitian relevan tersebut diantaranya 

yaitu : 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Merda Julianti dengan judul skripsi yaitu 

“Peningkatan Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas IV Dengan 

Menggunakan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia 

(PMRI) di SD Negeri 2 Way Dadi Bandar Lampung”  penelitian ini 

melakukan 3 Siklus dengan persentase meningkat menggunakan model 

pembelajaran Pendidikan Matematika Realistik Indonesia(PMRI)  yang 

dapat dilihat dari rata-rata yang dapat diperoleh dari siklus I yaitu 32, 14 %,  

pada siklus II mengalami peningkatan yaitu menjadi 39, 28%, siklus ke III  

Meningkat menjadi 60,00%.  

 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Nurjanah dengan judul skripsinya yaitu 

“Pengaruh Pendekatan Realistic Mathematis Education (RME) Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Pada Materi Pecahan Kelas IV Di MIN 

8 Bandar Lampung” penelitian ini terdiri dari 4 kelas dengan melakukan 

teknik Cluster Sampling sehingga diperoleh kelas IV A sebagai kelas 

eksperimen dan kelas IV D sebagai kelas kontrol, data-data yang digunakan 

menggunakan hasil uji T yang diperoleh thitung 2,0055 dan ttabel 2,0017 maka 

thitung > ttabel sedangkan pada perhitungan N-Gain diperoleh diperoleh kelas 

eksperimen sebesar 0,7506 dengan katagori tinggi sedangkan kelas kontrol 

diperoleh sebesae 0,2673 dengan katagori rendah sehingga hasil penelitian 

yang didapat bahwa penggunaan pendekatan Realistic Mathematic 

Education (RME) efektif dapat meningkatkan kemampuan masalah peserta 

didik. 

 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Rahmadhani dengan judul skripsinya 

yaitu  “Pengaruh Model Pembelajaran Realistik Mathematic Education 

(RME) Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V MIN 7 Medan 

Denai T.A 2018/2019” penelitian ini merupakan dalam jenis Quasi 

Eksperimen yang dimana pengambilan sampel dengan cara Total Sampling, 

dari penelitian yang sudah dilakukan terdapat pengaruh yang signifikan 

yang dapat dilihat berdasarkan dari hasil belajar peserta didik dengan 

menggunakan model pembelajaran Realistik Mathematic Education (RME) 

dengan rata-rata 83,9 sedangkan rata-rata hasil belajar dengan 

menggunakan model konvensional diperoleh rata-rata 50,9 yang 

berdasarkan hasil uji-T yaitu 38,098 > 1,998. 
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I. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penulisan Skripsi ini terdiri atas tiga bagian yaitu bagian 

awal, bagian isi, dan bagian akhir. Masing-masing bagian tersebut diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Bagian Awal 

Bagian awal terdiri atas halaman judul, halaman pernyataan, 

halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, 

abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

 

2. Bagian Isi 

Bagian isi merupakan bagian inti dalam penulisan skripsi. Bagian 

isi terdiri atas lima BAB yaitu sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN  

Berisi tentang penegasan judul, latar belakang, identifikasi dan 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian penelitian yang relevan, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan teoritis 

dalam penulisan skripsi, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Berisi tentang waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, 

populasi, sampel dan teknik sampling, definisi operasional variabel, 

instrument penelitian, uji validitas dan reliabilitas data , serta teknik 

analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian dan 

analisis data. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. 

 

3. Bagian Akhir 

Bagian ini terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

digunakan dalam penelitian.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pembelajaran Matematika Di Sekolah dasar 

1. Pengertian Matematika 

 

Asal kata matematika sendiri berasal dari bahasa latin yaitu 

mathematike dimana pada awalnya diambil dari bahasa yunani yaitu 

mathemtike yang maksutnya adalah mempelajari atau meninjau,kata itu sendiri 

mempunyai awal kata yaitu mathema memiliki makna knowladge atau science. 

Kata kathematike berhubungan dengan kata lainnya yang memiliki kesamaan 

yaitu mathein atau mathenein memiliki arti belajar atau berfikir. Jadi 

berdasarkan asal kata matematika artinya adalah ilmu pengetahuan yang 

diperoleh dari berfikir atau bernalar dalam setiap hal.
14

 

Pembelajaran Matematika juga dapat diartikan adalah ilmu universal 

yang didasari oleh perkembangan teknologi modern sebab matematika memiliki 

suatu peran penting yang menjadikan sarana dalam pemecahan masalah 

kehidupan. Pembelajaran matematika sangat penting yang dimaksut untuk 

mengembangkan daya nalar atau berfikir peserta didik, peserta didik diharapkan 

mampu menyelesaikan konsep-konsep melalui sebuah pembuktian yang nyata 

.
15

 

Selain itu juga Matematika adalah salah satu pembelajaran penting 

yang digunakan untuk memungkinkan peserta didik dalam mengembangkan 

keterampilan berfikir logis dan kritis dalam kehidupan sehari-hari.
16

  begitu 

banyak hal yang ada disekeliling kita berkaitan pada ilmu matematika, dari hal 

memperoleh uang, nomor telpon seseorang, barter uang, menghitung waktu dan 

juga kecepatan serta banyak lainnya.  

Pembelajaran matematika disekolah sangat membutuhkan kemampuan 

berfikir serta pemahamn materi yang lebih utama yaitu membaca simbol, tabel, 

dan juga diagram yang biasanya dimanfaatkan pada pembelajaran matematika 

dan juga memiliki struktur pembelajaran matematika yang lebih kompleks, 

dimulai dari hal yang nyata sampai yang tidak nyata, apalagi jika yang 

                                                 
14

Hasan Sastra Negara, Konsep Dasar Matematika Untuk PGSD, (Bandar 

Lampung: AURA Publising, 2016), h. 1 
15

Billy Suandito, “Bukti Informal Dalam Pembelajaran Matematika”, Jurnal Al-

Jabar Pendidikan Matematika, Vol. 8, No. 1 (2017), h. 13-14 
16

Rizky Amalia Dkk, “Pendekatan SAVI (Somatik, Auditori, Visual, Intelektual) 

Untuk Mengurangi Kecemasan Sisw kelas X SMA Negeri 4 Banda Aceh Pada Materi 

Geometri Bidang Datar”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Matematika, Vol. 1, No. 1 

(Agustus 2017), h. 71. 
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diberikan  adalah soal dalam bentuk cerita yang memerlukan kemampuan 

penerjemahan soal ke dalam kalimat matematika dengan memperhatikan 

maksud dari pertanyaan soal tersebut. 

Pembelajaran Matematika salah satu ilmu pengetahuan yang mampu 

mengembangkan kemampuan nalar atau berfikir dalam berhitung, mengukur, 

mengnalisis serta menggunakan simbol dan matematika mampu meningkatkan 

pemahaman mengkomunikasikan gagasan menggunakan bahasa yang bisa 

dimengerti dalam bentuk model matematika, kalimat matematika,seperti halnya 

diagram, grafik ataupun dalam bentuk tabel.
17

 Kemampuan berfikir pada 

matematika bukan hanya menekankan pada kemampuan menyelesaikan 

masalah tetapi kemampuan peserta didik dalam mengevaluasi penyelesaian 

masalah tersebut. 

Menurut Johnson dan Risting dalam buku Ruseffendi (1972), 

Matematika adalahpola berfikir, pola mengorganisasikan yang logis, 

matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan 

dengan tepat, jelas dan mudah dipahami reseprentasinya ke dalam simbol-

simbol pada matematika mengenai gagasan daripada tentang bunyi, selain itu 

sifat-sifat dalam teori matematika dibuat secara deduktif berdasarkan pada 

unsur yang tidak didefinisikan, aksioma, sifat atau teori yang telah dibuktikan 

kebenarannya adalah ilmu mengenai keteraturan pola atau ide.
18

 

Berdasarkan penjelasan pengertian atau makna matematika juga 

mampu diartikan sebagai cara berfikir atau  nalar untuk mendapatkan konsep 

matematika dan Dari paparan diatas juga matematika dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika bukan hanya angka-angka dan juga operasi-

operasinya saja selain itu juga terdapat unsur ruang serta tujuan yang 

didapatkan dalam pembelajarannya karena cakupan matematika bukan hanya 

pada angka tetapi cakupan matematika sangat luas karena dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari dan evaluasi permasalahan matematika dalam 

bentuk persepsi atau konsep, fakta, operasi dan juga prinsip dalam suatu 

pembelajaran matematika. 

 

 

                                                 
17

Muhammad Syahrul Kahar, “Analisis Kemampuan Berfikir matematis Siswa 

SMA Kota Sorong terhadap Butir Soal Dengan Graded Response Model”, Tadris: Jurnal 

Keguruan dan Ilmu tarbiyah, Vol. 2 N0. 1 (2017) h. 12 
18

Ibid, h. 2 
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2. Pengertian Pembelajaran Matematika 

 

Dalam setiap proses belajar mengajar terdapat istilah pembelajaran 

dimana pembelajaran adalah gabungan antara dua aktivitas belajar dan 

mengajar. Aktivitas belajar secara metodologi cenderung lebih dominan pada 

peserta didik sementara mengejar secara intruksional dilakukan oleh guru, jadi 

pembelajaran adalah penyederhanaan dari kata belajar dan mengajar , proses 

belajar mengajar dan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan antara guru dan 

peserta didik atau secara bersama-sama melaksanakannya.
19

 Maksut lainnya 

Pembelajaran juga adalah cara timbal balik dalam proses belajar mengajar 

dikelas yang dilaksanakan oleh seorang guru sedangkan dalam proses 

belajaranya dilakukan oleh peserta didik, menurut Segala (2005)  memberikan 

penjelasan pembelajaran memiliki dua karakteristik yaitu : 

a. Kegiatan belajar mengajar dikelas berhubungan dengan mental 

peserta didik berfikir secara maksimal dimana bukan hanya 

memaksa peserta didik hanya menyimak dan juga menulis tetapi 

disini peserta didik lebih mendominasikan kegiatan belajar mengajr 

pada proses logika dan juga nalar. 

b. Kegiatan belajar mengajar dikelas membangun kondisi diologis 

serta hubungan timbal balik dalam belajar untuk secara terus 

menerus yang diarahkan mampu memberikan petunjuk agar bisa 

mengembangkan dan membangun pemahaman dalam berfikir pada 

diri peserta didik,yang pada gilirannya kemampuan berfikir dapat 

membantu peserta didik mendapatkan pengetahuan yang mereka 

kontruksikan sendiri.
20

 

Kegiatan belajar mengajar matematika atau juga Pembelajaran 

matematika di SD dimaksut yaitu suatu cara yang dibuat untuk mewujudkan 

suasana dan keadaan lingkungan peserta didik dan menentukan peserta didik 

dalam menjalankan proses pembelajaran dalam kegiatan tatap muka disekolah 

serta demi meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta didik dalam 

lingkungan keseharian peserta didik dan bukan hanya teori atau penjelasan, 

rumus-rumus serta simbol-simbol hafalan pada diri peserta didik tetapi mampu 

                                                 
19

Meta Kartika, “Pengaruh Pendekatan Somatic, Auditori, Visual, Intelektual 

(SAVI) Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa kelas IV MIT Muhammad Bandar 

Lampung, UIN Raden Intan Lampung. (2020). h. 43. 
20

Hasan Sastra Negara, Buku Ajar Pembelajaran Matematika MI/SD, (Bandar 

Lampung: Program Study Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah  2019), h. 2 
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dikaitkan atau diaplikasikan pada lingkungan keseharian peserta didik  agar 

proses kegiatan belajar mengajar matematika dapat lebih bermakna.
21

 

Kegiatan belajar mengajar atau Pembelajaran matematika melibatkan 

antara pendidik serta peserta didik yang secara sama-sama untuk melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar agar terlaksanakanya tujuan pembelajaran yang 

diinginkan selain itu tujuan pembelajaran matematika mampu mewujudkan 

tujuan kegiatan belajar mengajar agar pembelajaran terlaksana secara efektif  

dimana pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang melibatkan semua 

peserta didik dalam pembelajaran yang aktif. 

3. Tujuan Pembelajaran Matematika 

 

Pada kegiatan belajar mengajar Pembelajaran matematika mempunyai 

tujuan yaitu diharapkan peserta didik mampu memanfaatkan serta 

mengaplikasikan pembelajaran matematika di lingkungan keseharian peserta 

didik dan memberikan penalaraan kepada peserta didik dalam menerapkan 

konsep matematika. 

Tujuan kegiatan belajar mengajar disekolah atau tujuan pembelajaran 

Matematika di SD dapat dilihat dari kurikulum, pembelajaran matematika 

disekolah dasar memiliki kemampuan yaitu : 

a. Pemahaman persepsi matematika atau konsep matematika, memberikan 

penjelasan pada hubungan antara persepsi dan juga implementasi konsep 

tersebut secara fleksibel, teliti, praktis serta sesuai pada pemecahan suatu 

masalah. 

b. Pemanfaatan logika serta pola untuk memanipulasi matematika dalam 

membentuk generalisasi, menyusun fakta serta menjelaskan ide serta fakta-

fakta matematika. 

c. Proses pemecahan masalah terdiri dari memahami masalah,  membuat 

model pembelajaran matematika, menyelesaikan model pembelajaran serta 

memahami solusi yang didapatkan. 

d. Mengkomunikasikan informasi melalui simbol, tabel, diagram serta media 

dalam menjelaskan keadaan serta masalah. 

e. Mempunyai sifat dalam menghargai kegunaan matematika dilingkungan 

keseharian peserta didik seperti rasa ingin tahu, sikap percaya diri, 

dorongan keinginan untuk memahami pembelajaran matematika memiliki 

                                                 
21

Hasan Sastra Negara, Konsep Dasar Matematika Untuk PGSD, (Bandar 

Lampung: AURA, 2016), h. 1 
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sifat tekun serta kukuh pada pendirian dalam memecahkan masalah yang 

diberikan.
22

 

Tujuan matematika disekolah dasar secara umum yaitu : 

a. Mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi perubahan dalam 

lingkungan yang setiap saatnya semakin berkembang melalui latihan 

berfikir secara logika, nyata, cermat, teliti, benar serta efektif. 

b. Mempersiapkan peserta didik demi menjelaskan pembelajaran matematika 

sesuai dengan lingkungan keseharian peserta didik serta mempelajari ilmu 

pembelajaran lainnya. 

c. Dalam menyelesaikan permasalahan merupakan pemahaman memecahkan 

masalah serta merancang model pembelajaran matematika. 

d. Mengkomunikasikan ide melalui simbol-simbol yang ada pada 

pembelajaran matematika dalam bentuk tabel, diagram serta media lain 

untuk mempertegas kondisi dan situasi serta masalah. 

e. Mempunyai sifat menghargai kegunaan matematika pada lingkungan 

keseharian peserta didik.
23

 

 

B. Model Pembelajaran Realistik Mathematic Education (RME) 

1. Model Pembelajaran 

 

Model merupakan salah satu bentuk prilaku yang dilakukan oleh 

guru pada proses kegiatan belajar mengajar demi mencapai suatu kegiatan 

belajar mengajar yang diinginkan oleh guru dan pihak sekolah ataupun 

lainnya. Model pembelajaran merupakan kerangka dari penerapan atau 

implementasi suatu metode, strategi, metode dan teknik dalam suatu 

pembelajaran dari mulai perencanaan pembelajaran sampai akhir 

pembelajaran selesai.
24

 Model pembelajaran dipandang sebagai suatu yang 

menyajikan  informasi secara lengkap yang menjadikan informasi tersebut 

menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. 

   Model pembelajaran merupakan suatu cara atau strategi yang 

dilakukan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dimana 

dalam kegiatan belajar mengajar tersebut melibatkan peserta didik sebagai 

                                                 
22

Ibid, h. 11. 
23

Astuti. “Penerapan Realistic Mathematic Education (RME) Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika Siswa Kelas 6 SD”,Cendekia, Jurnal Pendidikan Matematika, Vol 1, 

No.1. (2018), h. 53. 
24

Abas Asyafah, Menimbang Model Pembelajaran (Kajian Teoritis-Kritis atas 

Model Pembelajaran dalam Pendidikan Islam. Tarbawy: Indonesia Journal Of Islamic 

Education, Vol. 6. No. 1 (2019). h. 22. 
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penerima pengetahuan dari kegiatan pembelajaran disekolah agar 

tercapainya suatu tujuan.
25

 Model pembelajaran menurut Joyce dan Weil 

merupakan rencana atau pola yang mampu digunakan untuk membuat 

kurikulum atau RPP jangka panjang, menyusun bahan bahan pembelajaran 

yang mengarahkan kegiatan belajar mengajar dikelas ataupun hal lainnya.
26

 

 Dari pemamaparan diatas model pembelajaran adalah suatu pola prilaku 

yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik saat proses pembelajaran 

berlangsung dengan melibatkan penerapan metode, strategi dan teknik  dari 

mulai perencanaan dan akhir pembelajaran berlangsung demi tercapainya 

tujuan pembelajaran yang diharapkan.  

 

2. Pembelajaran Realistik Mathematic Education (RME) 

 

Realistik Mathematic Education (RME) adalah sebuah karya 

pembaruan dalam pembelajaran matematika, nama ini diambil dari kata dasar 

Pendidikan Realistik yang dikembangkan pada sekumpulan para pakar teori 

matematika dari Fruedental Institut Utrect University dinegara Belanda pada 

tahun 1971. Kemudian Hans Fruedenthal menyatakan bahwa model 

pembelajaran RME didasarkan pada pembelajaran matematika dari kegiatan 

manusia.
27Realistic Mathematic Education (RME) harus dikaitkan dengan 

kenyataan harus memiliki kedekatan dengan anak-anak dan kehidupan sehari-

hari anak-anak tersebut. 

Menurut Syafhri Model Pembelajaran Realistik Mathematic Education 

(RME) merupakan salah satu model pembelajaran yang mengaitkan hubungan 

dunia nyata serta lingkungan keseharian peserta didik untuk berlangsungnya 

kegiatan belajar mengajar matematika dikelas agar sasaran  pembelajaran 

matematika dapat sesuai dengan harapan dan keinginan guru.
28Realistik 

Mathematik Education (RME) pada hakikatnya adalah pemanfaatan Realistik 

serta lingkungan sehari-hari peserta didik maksutnya adalah realita disini yaitu 

                                                 
25

Galih istiningsih Dkk, “Pengambangan Model Pembelajaran Promister Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Wayang pandhawa Pada Siswa Sekolah dasar”, Jurnal 

Holistika Ilmiah PGSD, Vol. 2, No. 2, (November 2018), h. 95. 
26

Yudi Wijanarko, Model Pembelajaran Make a Match Untuk Pembelajaran IPA 

Yang Menyenangkan, Jurnal Taman Cendekia, Vol. 1, No. 1 (Juni 2017), h. 53. 
27

Erna Sari Agusta, Peningkatan Kemampuan Matematis Siswa Melalui 

Pendekatan Pendidikan matematika realistik, Jurnal AJME Pendidikan Matematika, Vol. 2, 

No. 2 (Desember 2020), h. 150. 
28

Mumfarida Fitriani, Wahyudi, and Joharman, Penggunaan Pendekatan Realistic 

Mathematic Education (RME) Dengan Media Konkrit Dalam Peningkatan Pembelajaran 

Geometri Pada Siswa Kelas V SD Negeri Jatimulyo Tahun Ajaran 2016/2017”, Jurnal 

Kalam Cendikia, Vol. 5, No. 1 (2017), h. 278. 
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kenyataan dalam diri peserta didik dan dialami pada peserta didik yang mampu 

dimengerti dan dipahami oleh diri peserta didik itu sendiri melalui pengalaman 

serta mampu membayangkan sedangkan lingkungan sendiri adalah tempat 

peserta didik berada baik disekolah, masyrakat ataupun lingkungan keluarga 

peserta didik pada lingkungan keseharian peserta didik itu sendiri.
29

 

Model pembelajaran Realistik Matematic Education (RME) adalah 

dimulai dari sesuatu yang rill sehingga peserta didik dapat terlibat dalam proses 

pembelajaran secara bermakna.
30

  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) adalah salah satu model 

pembelajaran yang mengaitkan atau mengontruksikan pembelajaran dengan 

lingkungan peserta didik atau lingkungan dunia nyata sebagai salah satu sumber 

belajar mengajar dikelas matematika. Pembelajaran matematika melalui model 

pembelajaran RME diharapkan mampu mempermudah serta memperlancar 

kegiatan belajar mengajar matematika dalam meningkatkan hasil belajar 

matematika peserta didik. 

Pada suatu kegiatan belajar mengajar dikelas pada materi matematika 

realistik yaitu peserta didik diwajibkan bisa menyelesaikan suatu pemecahan 

masalah matematis, pendidikan realistik matematika ini membuat peserta didik 

lebih aktif berfikir, mengembangkan kemampuan konsep dan bahan ajar terkait 

materi dikehidupan sehari-hari peserta didik dengan lingkungan sekolah dan 

peserta didik serta peran guru lebih dominan dalam merancang bahan ajar 

dalam kegiatan proses belajar mengajar.
31

 Peserta didik diberikan kesempatan 

dalam menentukan atau memperoleh gagasan serta konsep matematika yang 

bersumber pada pengalaman peserta didik dan lingkungan keseharian peserta 

didik. Peserta didik diberikan waktu dalam mengorganisasikan masalah serta 

berusaha dalam  mengidentifikasikan bagian matematika yang ada pada 

masalah tersebut. 

3. Tujuan Model Pembelajaran Realistik  Mathematic Education (RME) 

 

Tujuan dari model pembelajaran Realistik Mathematic Education 

(RME) adalah mengaitkan atau mengkontruksikan antara kehidupan nyata 

                                                 
29

Astuti, Penerapan Realistic Mathematic Education (RME) Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika Kelas VI SD”. Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 1, No. 2 

(2018), h. 52. 
30

 Sutarto Hadi, E-Book Pendidikan Matematika Realistik, (Depok: PT. 

Rajagrafindo Persada), h. 35. 
31

Frika Septiana,Hasan Sastra Negara, “Penerapan Pendekatan pendidikan 

matematika realistik Indonesia (PMRI) Ditinjau dari Multiple Inteligences, Jurnal 

Matematika, Vol. 1, No. 1 (2018) h. 24. 



20 

 

 

 

peserta didik agar matematika mampu dimengerti dan dipahami oleh peserta 

didik, Ruseefendi (1979) menganjurkan untuk menjelaskan hitungan sedapat 

mungkin agar diawali dengan menggunakan benda-benda nyata dari gambar 

serta diagram yang berkaitan pada kehidupan peserta didik agar pembelajaran 

bisa dimengerti oleh setiap individu peserta didik.
32

 

 Tujuan model pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) 

yaitu  

a. Pembelajaran RME menuntut peserta didik agar mencari sendiri dan 

menghubungkan pengetahuannya degan pengalamannya sendiri untuk 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Pembelajaran RME mampu memberikan pengalaman yang konkret pada 

peserta didik mengenai lingkungan sehari-hari dan manfaatnya oleh 

sebagian manusia. 

c. Pembelajaran RME memberikan peserta didik untuk mencari sendiri 

konsep matematika dengan bimbingan orang dewasa. 

d. Mampu membeikan peserta didik aktif dalam membangun pengetahuan 

baru dari pengalaman dan pengetahuan awal yang belum diketahui 

sebelumnya.
33

Tujuan lain dari model pembelajaran RME adalahmendorong 

peserta didik untuk mengontruksikan atau membangun pengetahuan peserta 

didik sesuai pada kehidupan keseharian peserta didik agar peserta didik bisa 

termotivasiuntuk terlibat dalam suatu pembelajaran sesuai dengan 

pengetahuan peserta didik bahwa peserta didik diberi kebebasan untuk 

menemukan kembali ide serta konsep matematika dengan bimbingan guru 

atau orang dewasa melalui pencarian berbagai kondisi serta situasi dan 

persoalan dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. 

4. Karakteristik Model Pembelajaran Realistik Mathematic Education 

(RME) 

 

Tedapat karakteristik model pembelajaran RME dimana salah satunya 

adalah Menurut Treffes Mengungkapkan terdapat lima karakteristik Realistik 

Matematic education (RME) yaitu : 

                                                 
32

Astuti, Penerapan Realistic Mathematic Education (RME) Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika Kelas VI SD”. Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 1, No. 2 

(2018), h. 53. 
33

Endang Susilowati, “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Siswa 

SD Melalui Model Realistic Mathematic Education (RME) Pada Siswa Kelas IV 

Semester I Di SD Negeri 4 Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Tahun 

Pelajaran 2017/2018”, Jurnal Pinus, Vol. 4, No. 1, (2018). h. 45-46. 

 



21 

 

 

 

a. Memanfaatkan konsep kehidupan sehari-hari atau lingkungan keseharian 

peserta didik  

pembelajarannya biasanya diawali dengan pembelajaran yang 

diambil dari kehidupan sehari-hari peserta didik berdasarkan suatu 

pengalamannya dilingkungannya dan materi yang diambil dari kehidupan 

sehari-hari diangkat atau diambil untuk proses awal pembelajaran memiliki 

masalahyang dikenali oleh peserta didik itu sendiri. 

b. Menggunakan Model-Model (Matematisasi) 

Pada saat proses mengerjakan suatu masalah yang diambil dari 

kehidupan sehari-hari peserta didik, peserta didik menggunakan atau 

memanfaatkan model-model yang mereka kembangkan sendiri sebagai 

jembatan antara tingkat kognitif dengan kognitif yang lain. 

c. Menggunakan kontribusi peserta didik 

Kontribusi yang cukup besar dalam proses pembelajaran 

diharapkan datang dari kontruksi dan produksi peserta didik itu sendiri yang 

mengarahkan mereka dari arah informal ke arah formal. 

d. Menggunakan interaksi 

Antara peserta didik satu dengan yang lain atau dengan guru 

merupakan hal yang paling penting dalam pembelajaran. Guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan ide-ide yang berupa 

proses dan hasil kontruksi mereka sendiri melalui proses pembelajaran 

interaktif seperti diskusi kelompok atau diskusi kelas. 

e. Menggunakan keterkaitan 

Struktur dan konsep matematika saling berketerkaitan dalam 

membahas suatu materi biasanya antara topik eksplorasi untuk mendukung 

proses pembelajaran yang lebih bermakna.
34

 

 

Sedangkan menurut Tarigan mengungkapkan lima karakteristik Realistik 

Mathematic Education (RME) yaitu : 

a. Peserta didik melakukan cara dalam mengaktifkan kegiatan belajar 

mengajar matematika karena belajar matematika dilakukan dengan belajar 

dengan mengerjakan 

b. Kegiatan belajar mengajar berpusat kepada peserta didik sebab peserta 

didik menciptakan dan memecahkan masalah dari kehidupan peserta didik 

yang disesuaikan pada kemampuan masing masing sedangkan guru hanya 

sebagai tempat pemberi fasilitas dan sebagai pendamping peserta didik. 

                                                 
34
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c. Belajar menemukan terbimbing karena situasi untuk mendapatkan konsep 

dan prinsip matematika. 

d. RME termaksut kegiatan belajar mengajar kontekstual karena proses 

pembelajarannya diambil dari permasaahan kehidupan hari-hari peserta 

didik serta ditarik pada pengalaman peserta didik itu sendiri. 

e. RME termaksut kegiatan belajar mengajar kontruktivisme karena peserta 

didik dibimbing dalam menentukan sendiri pemahaman mereka dalam 

setiap permasalahan dan berdiskusi.
35

 

 

 

5. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Realistik Mathematic 

Education (RME) 

 

Dalam menentukan pembelajaran RME terdapat Langkah yang tepat 

pada model pembelajaran yang perlu dilakukan peserta didik yaitu langkah 

pertama memberikan permasalahan  sesuai dengan lingkungan keseharian 

peserta didik atau kontekstual dimana peserta didik diberikan masalah sesuai 

dengan pengalaman peserta didiknya, kemudian langkah kedua peserta didik 

dibimbing untuk menyelesaikan permasalah yang diberikan dengan 

menggunakan model pembelajaran atau media yang cukup mereka pahami. 

Langkah ketiga peserta didik diberikan permasalahan yang sama lalu peserta 

didik diajak untuk menghasilkan rumus untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Model pembelajaran Realistic Mathematik Education (RME) mengajak peserta 

didik untuk bersikap kritis, keratif dan mandiri seain itu juga peserta didik 

dimana dalam kegiatan belajarnya mengawali dengan masalah dunia nyata dan 

akhirnya digunakan ntuk menyelesaikan masalah dunia nyata tersebut atau 

kehidupan sehari-harinya.
36

 

Secara nyata, langkah pembelajaran matematika realistik pada kegiatan 

belajar mengajar bisa refleksikan melalui serangkaian langkah-langkah 

oprasional yaitu: 

a. Memberikan masalah 

b. Menyelesaikan masalah yang dilaksanakan oleh peserta didik itu sendiri. 

                                                 
35

Nur Amaliyah Harapah, Efektifitas Penggunaan Pendekatan RME (Realistic 
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h. 66. 
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c. Peserta didik menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan cara 

yang masing-masing peserta didik lakukan serta mendiskusikan hasilnya 

didepan umum. 

d. Beberapa penyelesaiaannya dan hasil diskusi melalui proses negosiasi 

peserta didik dalam menyelesaikan yang paling baik. 

e. Peserta didik mengakhiri kegiatan penyelesaian masalah dengan 

membayangkan.
37

 

Selain diatas terdapat penjelasan langkah-langkah model pembelajaran 

RME yaitu menurut Shoimin langkah-langkah model pembelajaran Realistik 

Mathematic Education (RME) yaitu : 

a. Langkah pertama yaitu memahami masalah dikehidupan sehari-hari 

(kontekstual)  

Guru memberikan persoalan sesuai dengan kehidupan sehari-hari 

kemudian mengajak peserta didik dalam memahami masalah yang 

diberikan, selanjutnya guru memberikan pemahaman permasalahan yang 

diberikan tersebut tentang petunjuk dan saran yang harus .dipahami oleh 

peserta didik. 

b. Langkah kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual 

Guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengatasi 

masalah yang diberikan guru pada peserta didik dibuku siswa atau LKS 

dengan pemecahan masalah sesuai cara setiap individu dikelas, guru hanya 

memberikan pada indivudu-individu tentang pertanyaan-pertanyaan untuk 

menuntun peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan. 

c. Langkah ketiga yaitu membandingkan dan mendiskusikan jawaban 

Peserta didik mendiskusikan serta membandingkan hasil pekerjaan 

mereka pada kelompok yang dibentuk oleh guru dalam cakupan kecil 

kemudian hasil diskusi mereka dibandingkan kembali dengan kelompok 

kelas yang dipimpin oleh guru tersebut, maka demikian pada langkah ini 

peserta didik diajak agar berani dalam mengungkapkan pendapatnya 

didepan kelas walaupun pendapatnya berbeda dengan yang lain. 

d. Langkah keempat yaitu menarik kesimpulan 

Guru mengajak peserta didik untuk menarik kesimpulan yang 

didapat dari diskusi sebelumnya mengenai konsep, definisi, prinsip serta 
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langkah matematika yang berhubungan pada masalah yang diberikan yang 

sudah terselesaikan.
38

 

 

6. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Realistik Mathematic 

Education (RME) 

Proses pembelajaran yang baik memiliki kekurangan serta 

kelebihan masing-masing seperti halnya model Pembelajaran Realistik 

Mathematic Education (RME) memiliki kelebihan yaitu : 

a. Model pembelajaran Realistik Mathematic Education (RME) memberikan 

pemahaman yang real sesuai degan lingkungan keseharian peserta didik 

yang berketerkaitan matematika dengan kehidupan manusia pada dasarnya. 

b. Model pembelajaran Realistik Mathematic Education (RME) memberikan 

pemahaman yang sesuai dengan lingkungan keserahian peserta didik bahwa 

pembelajaran matematika merupakan salah satu pelajaran yang bisa 

dikembangkan oleh peserta didik itu sendiri bukan hanya para peserta didik 

lain yang mempunyai keahlian didalam hal tersebut. 

c. Model pembelajaran Realistik Mathematic Education (RME) memberikan 

pemahaman yang benar nyata pada diri peserta didik bahwa memecahkan 

permasalahan bukan hanya satu tetapi bisa lebih atau bahkan penyelesaian 

masalah tidak harus sama melainkan bisa berbeda juga dengan lainnya. 

d. Model pembelajaran Realistik Mathematic Education (RME) 

menggabungkan kelebihan-kelebihan dari  semua model pembelajaran lain 

yang dianggap meyakinkan. 

e. Model pembelajaran Realistik Mathematic Education (RME) bersifat 

kompleks, detail serta nyata maka prosedur penyelesaian dilaksanakan 

secara lengkap, terperinci dan operasional mulai dari peningkatan 

kurikulum sampai evaluasi.
39

 

Selain kelebihan yang ada pada model pembelajaran Realistik 

Mathematic Education (RME) diatas terdapat kelebihan lainnya yaitu :  

a. Meneruskan pemahaman yang bisa dimengerti oleh peserta didik sampai 

kapanpun karena peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. 

b. Pembelajaran yang sangat menyenangkan karena pembelajaran diambil dari 

lingkungan keseharian peserta didik. 
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c. Peserta didik mampu memiliki sikap percaya diri karena setiap pekerjakaan 

yang dikerjakan oleh peserta didik mampu dihargai oleh peserta didik 

lainnya dan juga guru. 

d. Meningkatkan kerja sama dengan anggota kelompok dikelas. 

e. Memberikan keberanian peserta didik dalam mengungkapkan pendapatnya 

didepan kelas. 

f. Memberikan sikap berfikir dan keberanian dalam diri peserta didik. 

g. Memberikapn sikap saling bekerja sama dan menghormati pendapat teman 

lainnya saat persentasi.
40

 

Selain kelebihan yang dijabarkan diatas model pembelajaran Realistik 

Mathematic Education (RME) memiliki kekurangan , berikut ini beberapa 

kekurangan dari model pembelajaran Realistik Mathematic Education (RME) 

yaitu: 

a. Mengubah pendapat yang berlandasan mengenai berbagai situasi tidaklah 

mudah seperti peserta didik, guru dan peran masyarakat dan masalah 

kontekstual atau dilingkungan keseharian peserta didik selain itu perbaikan 

salah satu syarat untuk diimplementasikannya model pembelajaran 

Realistik Mathematic Education (RME). 

b. Pemerikasaan berbagai pertanyaan kontekstual yang memenuhi persyaratan 

dalam pembelajaran matematika bukan hanya mudah diajarkan kepada 

peserta didik dalam pemahasan yang nantinya diajarkan harus bisa 

diajarkan dalam berbagai macam cara.  

c. Memotivasi peserta didik sangat sulit bagi guru dalam mendapatkan 

berbagai cara penyelesaian masalah yang diberikan. 

d. Memberikan dorongan kepada peserta didik juga sangat sulit dalam 

melaksanakan atau menciptakan ide-ide serta Prinsip matematika yang 

dipelajari.
41

 

C. Media Alat Peraga 

1. Media Pembelajaran 

Pada pembelajaran disekolah atau dikelas diperlukan adanya media 

pembelajaran dimana Media pembelajaran adalah suatu kunci keberhasilan 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar  dikelas, karena pemakaian 
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media dalam proses pembelajaran mampu membangkitkan kemauan dan 

keinginan yang baru, membangkitkan motivasi dan merangsang kegiatan 

proses pembelajaran serta menerapkan media pembelajaran bisa 

membangkitkan kondisi kelas saat belajar yang menarik serta aktif dalam 

pembelajarannya.
42

 Kegiatan belajar mengajar bisa dimengerti oleh peserta 

didikjika guru mampu menerapkan media pembelajarannya didalam kelas 

karena media pembelajaran sangat dibutuhkan dalam mencapai 

pembelajaran yang diharapkan. 

   Menurut Steffi Adam dan Muhammad Taufik Syastra Media 

pembelajaran adalah segala sesuatu baik bersifat nyata atau bukan demi 

memudahkannya kegiatan belajar mengajar dalam menyampaikan materi 

pada peserta didik untuk menyerap pemahaman yang disampaikan sehingga 

peserta didik mampu meningkatkan hasil belajar sesuai dengan yang 

diharapkan.
43

Media pembelajaran cukup bermanfaat bagi guru agar guru 

tidak kehabisan tenaga dalam menerangkan materi dalam mengajar dan 

peserta didik dapat menarik materi lebih mudah yang diajarkan oleh guru 

serta mendemonstrasikan media pembelajaran tersebut sehingga peserta 

didik tidak bosan dalam pembelajarannya. 

   Media pembelajaran merupakan serangkaian alat dan juga teknik 

yang dimanfaatkan untuk sarana sekolah agar dapat meningkatkan mutu 

pendidikan serta efektifitas dan efesien dalam mencapai tujuan 

pembelajaran disekolah.
44

 Media pembelajaran disini dapat berupa visual 

dan verbal yang mampu menyampaikan dan memberikan informasi 

pembelajaran yang mampu mengembangkan pikiran, perasaan serta 

dorongan minat peserta didik demi membangkitkan kegiatan belajar 

mengajar agar pembelajarannya sesuai dengan tujuan yang dinginkan. 

   Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah suatu alat yang didapat dari benda, lingkungan atau 

segala kegiatan yang dapat menyampaikan informasi dan pesan dalam 

pembelajaran agar proses pembelajaran antara guru dan peserta didik dapat 
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43

Talizaro Tafanao, Peran Media Pembelajaran Dalam  Meningkatkan 

Minat Belajar Mahasiswa, Jurnal Komunikasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1 (Juni 
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lebih mudah menyampaikan dan menyerap informasi yang diberikan 

kepada guru dan peserta didik.. 

 

2. Alat Peraga 

 

Alat peraga diharapkan mampu memudahkan peserta didik dalam 

memahami materi yang diajarkan oleh guru dikelas sehingga proses 

pembelajarannya diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar yang 

diinginkan. Alat peraga juga merupakan seperangkat benda yang nyata 

yang dibentuk atau dirancang untuk membantumeningkatkan serta 

menumbuhkan konsep serta gagasan pada kegiatan belajar mengajar.. 

Media alat peraga guru mampu menjelaskan konsep pembelajaran 

dengan benda nyata sehingga mampu mempermudah perserta didik dalam 

memahami pelajaran yang dijelaskan oleh guru disetiap kegiatan belajar 

mengajar.
45

  Media alat peraga adalah media visual yang dapat membantu 

guru dalam mengajar agar pesera didik mudah untuk memahaminya.
46

 

Alat peraga merupakan memanfaatkan segala sesuatu, baik itu dari 

alam sekitar peserta didik, sarana dan juga prasarana yang ada disekolah 

atau dikelas demi memudahkan kegiatan belajar mengajar oleh guru dan 

juga peserta didik dengan kegunaan langsung atau tidak langsung atau juga 

alat peraga yang visual dimana berbentuk gambar serta peragaan langsung 

dilaksanakan oleh guru dengan membawa peralatan atau benda kedalam 

kelas pada pembelajarannya untuk ditampilkan pada peserta didik sehingga 

proses pembelajarannya mampu memberikan peserta didik pemahaman. 

   Alat peraga dijadikan untuk bahan bantuan guru dalam 

mengkomunikasikan informasi atau memberikan pembelajaran yang pada 

awalnya pembelajaran masih abstrak sehingga kini menjadi lebih nyata dan 

lebih lengkap dan juga penggunaan alat pembelajaran diharuskan untuk 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dimaksut.
47

 Alat peraga adalah 

segala alat yang menunjangkeefektifan proses pembelajaran, alat peraga ini 

dapat dimaksut dengan sumber belajar kerana dapat merubah tingkah laku 
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peserta didik, apabila diatur sedemikian rupa maka alat peraga ini dapat 

memudahkan penyampaian materi.  

   Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa alat peraga adalah 

suatu media pembelajaran yang digunakan untuk kelangsungan proses 

pembelajaran dikelas dengan memanfaatkan barang dari kehidupan sehari-

hari agar proses pembelajaran mampu meningkatkan suasana belajar yang 

menyenangkan, terfokus pada guru, dan meningkatkan peran aktif peserta 

didik. 

 

D. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar terdiri dari dua kata yaitu “Hasil” dan “Belajar”. Hasil 

merupakan hal yang didapat dari hasil usaha, pemahaman dan lainnya 

tetapi belajar merupakan segala usaha perubahan  tingkah laku yang 

dilakukan secara sadar dari hal tidak memahami jadi memahami, dari yang 

tau menjadi tau dari yang tidak mengerti menjadi mengerti dari yang tidak 

dapat melakukan menjadi mampu melakukan segala hal dan dari yang 

mengutarakan yang salah menjadi kearah yang benar. 

Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri peserta didik 

baik kognitif, afektif dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar. 

Pengertian hasil belajar seperti diuraikan diatas hasil belajar dapat diartikan 

sebagai suatu tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi 

pelajaran disekolah yang dinyatakan dalam skor yang didapat dari hasil tes 

mengenal sejumlah materi tertentu.
48

 

Makna lainnya dari hasil belajar merupakan sesuatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan sebagai suatu pengalaman sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya.
49

 Dari pemaparan diatas bisa ditarik 

kesimpulan bahwa hasil belajar adalah semua hal yang diperoleh oleh 

peserta didik dari kegiatan belajar mengajar berkat usaha, pikiran dan juga 

perjuangan dalam mengikuti pembelajaran dikelas yang dapat ditulis dari 

angka-angka meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dalam diri 

peserta didik.  
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2. Jenis Jenis Hasil Belajar 

Terdapat jenis-jenis belajar menurut para ahli salah satunya adalah 

menurut Blom dalam ahiri membagi hasil belajar dalam tiga ranah 

pembelajaran seperti:  

a. Aspek pengetahuan atau kognitif yang dapat diartikan sebagai ranah 

pengetahuan peserta didik. 

b. Ranah afektif yang dapat diartikan sebagai ranah sikap peserta didik. 

c.  Ranah psikomotorik dapat diartikan pada kamahiran dalam keterampilan.\ 

Ranah pengetahuan terdiri pada pikiran, interpretasi, perpaduan, 

dan penilaian. Pada ke-enam ranah kognitif mampu diartikan pada wujud 

sikap yang dibentuk pada akhir untuk memberikan syarat kerja peserta 

didik yang nantinya akan diterapkan. 

Jenis-jenis belajar juga didapat Menurut Howard Kingsley pada 

tahun 1998 membagi tiga macam hasil belajar yaitu : 

a. Psikomotorik serta etika 

Psikomotorik serta etika bisa dipahami juga dengan salah satu 

metode untuk digunakan memperoleh, menjaga dan mengutarakan kognitif 

dan metode untuk menuntaskan persoalan untuk mendapatkan 

psikomotorik pada suatu pembelajaran agar peserta didik mampu sadar 

tentang metode belajar yang sangat bagus serta seluruh pembelajaran 

diawali oleh proses yang dimaksut dengan belajar. 

b. Kognitif dan makna 

Kognitif dan makna mampu diartikan bagai pengembangan 

hadirnya penjelasan pada otak setiap insan lalu dikembangkan dan 

dimengerti serta bisa untuk didemonstrasikan. 

 

 

c. Afektif dan keinginan 

Afektif dan keinginan adalah salah satu dorongan dalm melakukan 

terhadap benda atau lainnya yang menjadi harapan. 

 

Sedangkan menurut teori Taksonomi Bloom hasil belajar diperoleh pada 

tiga aspek seperti : 

a. Aspek pengetahuan 

Aspek pengetahuan terdiri dari hasil belajar yaitu dalam 6 katagori 

seperti kognitif, pengertian, implementasi, kajian, campuran dan evaluasi. 

b. Aspek sikap 

Aspek sikap berhubungan dengan nilai, aspek sikap dapat 

dikatagorikan kedalam lima tahapan seperti mendapatkan, merespon tanya 
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jawab, evaluasi kelompok, pemeranan pada sebuah evaluasi (Evaluasi 

lengkap). 

c. Aspek psikomotorik 

Aspek psikomotorik dapat dikatagorikan pada psikomotorik, 

manipulasi objek-objek, menghubungkan, mengobservasi. Aspek 

pengetahuan pada pencapaian belajar dan juga pemahaman peserta didik 

lebih unggul dari pada aspek sikap serta keterampilan sebab lebih unggul, 

tetapi hasil belajar keterampilan dan sikap diharuskan sebagai salah satu 

hasil evaluasi pada kegiatan belajar mengajar disekolah.
50

 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Selain jenis-jenis hasil belajar terdapat juga Faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar  mampu dikelompokan kedalam dua faktor 

yaitu : 

a. Faktor dari dalam (internal)  

Faktor dari dalam atau faktor internal biasanya didapat pada diri 

peserta didik dikatagorikan meliputi perhatian, inteligensi, minat, bakat, 

motivasi dan kesiapan. 

b. Faktor dari luar (eksternal) 

Faktor eksternal atau dari luar diri peserta didik dikatagorikan 

dalam situasi proses pembelajaran seperti metode mengajar guru, hubungan 

guru dan juga peserta didik, kedisiplinan seorang peserta didik, fasilitas di 

sekolah serta fasilitas yang disediakan disekolah.
51

 

c. Faktor Pendekatan belajar merupakan salah satu cara belajar peserta didik 

yang dikatargorikan meliputi metode, strategi, teknik, taktik serta model 

pembelajaran yang dimanfaatkan guru pada kegiatan belajar mengajar 

dikelas.
52

 

G. Kerangka Berfikir 

Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan belajar mengajar matematika di 

MI Mathlau’ul Anwar Trimomukti Lampung Selatan yaitu rendahnya hasil belajar 

matematika pada peserta didik, berdasarkan dokumentasi hasil belajar harian 
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matematika MI Miftahul Iman Bandar Lampung banyak yang memiliki evaluasi 

yang masih   dibawah KKM pada skala X > 70 yaitu 10 peserta didik dari jumlah 20 

peserta didik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 10 orang dikatakan tuntas dalam 

pembelajaran matematika tetapi terdapat 10 orang peserta didik yang harus 

ditingkatkan hasil belajar matematika. 

Terdapat sejumlah faktor yang menjadi pengaruh rendahnya hasil belajar 

matematika yaitu karena ketidak tepatan guru dalam memiliki model pembelajaran 

ataupun media pembelajaran yang dapat mendorong keinginan peserta didik, 

kegiatan belajar mengajar masih berpusat kepada guru dimana peserta didik didik 

diajak untuk selalu mengerjakan latihan yang diperintahkan oleh guru, sehingga 

interaksi yang terjadi dikelas dimana hubungan antara guru dan peserta didik pada 

waktu kegiatan belajar mengajar sangat kurang. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka pendidikan perlu adanya suatu 

model pembelajaran yang sesuai di MI Miftahul Iman Bandar Lampung Model 

pembelajaran Realistik Mathematic Education (RME) dengan berbantuan media 

alat peraga dapat menjadi alternatif peserta didik karena melibatkan kehidupan 

sehari-hari atau pengalaman peserta didik yang berhubungan dengan materi 

pembelajaran matematika, sehingga peserta didik mampu mendirikan sendiri 

pemahamannya serta mampu membangkitkan sikap percaya dirinya, kerja sama 

dalam kelompok serta menarik minat peserta didik dalam sikap menghargai 

pendapat temannya sehingga pembelajarannya dapat lebih bermakna. Penggunaan 

Media pembelajaran alat peraga juga diinginkan agar bisa meringankan  penerapan 

model pembelajaran Realistik Mathematic education (RME) dimana penggunaan 

media alat peraga juga disesuaikan dengan materi yang akan diberikan nantinya 

dapat membangkitkan suasana dikelas sehingga pembelajarannya lebih aktif.  

 

Apabila model pembelajaran Realistik Mathematic Education (RME) 

dilakukan pada langkah-langkah yang benar sehingga penerapan model 

pembelajaran tersebut bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 4MI 

Miftahul Iman Bandar Lampung. penerapan model pembelajaran Realistik 

Mathematic Education (RME) berbantuan alat peraga terhadap hasil belajar 

matematika dilaksanakan dalam II Siklus.  

Dibawah ini merupakan gambaran kerangka berfikir penerapan model 

pembelajaran Realistik Mathematic Education (RME) berbantuan alat peraga demi 

meningkatnya hasil belajar matematika kelas 4  MI Mathlau’ul Anwar Trimomukti 

Lampung Selatan. 
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Tabel 1.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Biasanya 

Peserta didik 

kurang 

memperhatikan 

pembelajaran 

dikelas karena 

bosan dengan 

pembelajaran 

yang ada. 

 

2. Hasil belajar 

matematika 

masih rendah 

yaitu rata-rata 

peserta didik 

mendapatkan 

KKN < 70 

Kondisi 

A

w

al 

1. Menumbuhkan 

Peserta Didik yang 

lebih aktif dalam 

pembelajarannya. 

 

2. Peserta didik 

terlatih 

bekerjasama 

 

 

3. Menumbuhkan 

keterlibatan 

peserta didik 

dalam 

pembelajarannya 

Guru menerapkan model 

pembelajaran 

Realistik 

Mathematic 

Education (RME) 

berbantuan alat 

peraga. 

 

Tindakan 

Kondisi 

Akhir 

1. guru belum 

mengunakan 

model 

pembelajaran 

Realistik 

Mathematic 

Education 

(RME) 

berbantuan 

alat peraga. 

 

2. Guru belum 

mengaitkan 

masalah 

yang ada 

disekitar 

peserta didik. 

Hasil Belajar Matematika pada 

kelas 4 A MI Miftahul 

Iman Bandar Lampung 
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H. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan beberapa teori Penelitian yang relevan dan kerangka berfikir 

maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu penerapan model 

pembelajaran Realistik Mathematic Education (RME) dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika peserta didik kelas 4A MI Miftahul Iman Bandar Lampung. 


