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Abstrak— Pembelajaran matematika yang dilaksanakan di sekolah bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan untuk menggunakan penalaran dan 

mengkomunikasikan gagasan. Oleh karena itu sudah selayaknya kemampuan  

penalaran dan komunikasi matematis siswa mendapat perhatian yang khusus dalam 

pembelajaran matematika, tanpa mengabaikan kemampuan lain yang dimiliki siswa. 

Untuk dapat terbiasa menggunakan penalarannya, maka siswa harus dilatih untuk 

mampu (1) menemukan pola atau sifat dari gejala matematis; (2) membuat suatu 

dugaan matematis; dan (3) mengevaluasi kesahihan suatu argumen matematika. 

Sedangkan untuk terbiasa mengkomunikasikan gagasan, siswa harus dilatih untuk 

mampu: (1) menyatakan ide secara visual; (2) menafsirkan representasi ide melalui 

tulisan; dan (3) memberikan alasan pada ide yang dikemukakan. Kemampuan-

kemampuan tersebut dapat dilatih dan ditingkatkan melalui pembelajaran matematika 

di kelas. Guru hendaknya mampu memilih pendekatan pembelajaran yang tepat dan 

memberikan peluang kepada siswa untuk aktif dalam pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan matematisnya. Salah satu pendekatan pembelajaran yang 

dipandang efektif untuk meningkatkan kemampuan matematis terutama kemampuan 

penalaran dan komunikasi matematis siswa adalah pendekatan matematik realistik 

(PMR), karena dalam PMR, masalah kontekstual digunakan sebagai titik awal dalam 

pembelajaran matematika, hal ini akan membantu siswa untuk mengembangkan 

pengertian terhadap konsep matematika yang dipelajari, menyusun strategi, dan 

menemukan sifat-sifat dalam matematika. Sehingga dalam proses menyelesaikan 

masalah, para siswa akan mengembangkan model, menyajikan strategi pemecahan 

masalah, berinteraksi serta mampu mengkaitkan konsep matematika yang satu dengan 

yang lainnya. Karakteristik yang demikian ini merupakan bagian dari cara untuk 

memfasilitasi kemampuan penalaran dan komunikasi matematis siswa. 

Kata kunci: komunikasi matematis, penalaran matematis, pendekatan matematika 

realistik 

I. PENDAHULUAN 

Kemampuan penalaran dan komunikasi matematis merupakan dua aspek kompetensi penting yang 
harus dimiliki siswa sebagai standar yang harus dikembangkan guna tercapainya tujuan pembelajaran 
matematika seutuhnya. Sudah selayaknya dua kemampuan ini mendapat perhatian yang khusus dalam 
pembelajaran matematika, tanpa mengabaikan kemampuan lain yang dimiliki siswa. Jika tidak 
diperhatikan, maka tujuan pembelajaran matematika tidak akan tercapai seutuhnya dan tentu akan 
berpengaruh pada pencapaian kompetensi dasar siswa. 

Akan tetapi, berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan penalaran dan 
komunikasi di Indonesia masih rendah, salah satu penyebabnya karena pembelajaran matematika yang 
berlangsung di Indonesia masih berorientasi pada penguasaan keterampilan dasar dan hanya sedikit sekali 
penekanannya dalam konteks kehidupan sehari-hari, berkomunikasi dan bernalar secara matematis. Dari 
hasil suvey IMSTEP-JICA yang dilakukan oleh [1], pembelajaran matematika yang dilaksanakan di 
sekolah lebih cenderung pada pencapaian target materi dan berorientasi pada soal-soal ujian, rendahnya 
kualitas pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika disebabkan karena guru terlalu 
berkonsentrasi pada hal-hal yang prosedural dan mekanistik seperti pembelajaran berpusat pada guru, 
konsep matematika sering disampaikan secara informatif, dan siswa dilatih menyelesaikan banyak soal 
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tanpa pemahaman yang mendalam, akibatnya, berbagai kemampuan matematis siswa tidak berkembang 
sebagaimana mestinya.  

Berdasarkan tingkatan usia, tahapan perkembangan untuk siswa sekolah menengah termasuk ke dalam 
tahap perkembangan berpikir operasi formal. Referensi [2] merumuskan lima hal pokok yang berkaitan 
dengan perkembangan berpikir formal, yaitu: (a) mampu menggunakan abstraksi-abstraksi dan dapat 
membedakan antara yang nyata dan konkret; (b) mampu menguji hipotesis, munculnya kemampuan nalar 
secara ilmiah; (c) mampu memikirkan masa depan dengan membuat perencanaan dan mengeksplorasi 
berbagai kemungkinan untuk mencapainya; (d) mampu mempertimbangkan efisiensi dari suatu proses 
dan mengintropeksi diri; dan (e) mampu memperluas pola pikir. Implikasi dari kelima periode ini adalah 
perlunya disiapkan program pendidikan yang memfasilitasi perkembangan kemampuan berpikir siswa. 
Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah (1) penggunaan pendekatan mengajar yang mendorong 
anak untuk aktif bertanya, mengemukakan gagasan, atau mengujicobakan suatu materi; dan (2) 
melakukan dialog serta diskusi tentang berbagai masalah kehidupan. Salah satu pendekatan yang dapat 
mengakomodir keduanya adalah pendekatan matematika realistik. 

Pemberian masalah yang realistik melalui pendekatan matematika realistik dapat digunakan untuk 
melatih daya nalar siswa dengan menghubungkan permasalahan nyata dengan matematika formal. 
Hubungan antara istilah matematika dan ungkapan sehari-hari akan membantu siswa untuk mengkaitkan 
istilah formal dan pengetahuan informal yang telah dimiliki. Hal ini akan memudahkan siswa untuk 
menyampaikan ide atau gagasan yang telah dimiliki berkenaan dengan penyelesaian masalah tersebut. 
Ada dua hal penting yang merupakan inti dari matematika realistik yaitu matematika harus dihubungkan 
dengan realita dan matematika harus dipandang sebagai aktifitas manusia. Masalah kontekstual 
digunakan sebagai titik awal dalam pembelajaran matematika untuk membantu siswa mengembangkan 
pengertian terhadap konsep matematika yang dipelajari, menyusun strategi, dan menemukan sifat-sifat 
dalam matematika. Konsep PMR sejalan dengan kebutuhan untuk memperbaiki pendidikan matematika 
di Indonesia yang didominasi oleh persoalan bagaimana meningkatkan pemahaman siswa tentang 
matematika dan mengembangkan daya nalar. Pada pembelajaran dengan PMR, guru berperan sebagai 
fasilitator belajar, mampu membangun pengajaran yang interaktif, memberi kesempatan pada siswa untuk 
aktif dalam proses belajarnya, memberikan scaffolding dalam menafsirkan dunia nyata, dan mengaitkan 
kurikulum matematika dengan dunia nyata. 

Dari kajian yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa penalaran dan komunikasi 
matematis merupakan kompetensi penting yang harus dikembangkan pada siswa. Pembelajaran selama 
ini belum memberikan perhatian terhadap pengembangan kompetensi ini, untuk itu perlu dipikirkan suatu 
pendekatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi siswa, dan memberikan ruang 
bagi siswa untuk berlatih menalar dan mengomunikasikan matematika dengan baik. Sehubungan dengan 
itu, tulisan ini bertujuan untuk memaparkan secara teoritis tentang penalaran dan komunikasi matematis 
serta memuat kajian tentang pendekatan pembelajaran matematika realistik sebagai pendekatan 
pembelajaran yang diduga kuat dapat memberikan kontribusi terhadap pengembagan kemampuan 
penalaran dan komunikasi matematis. 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kemampuan komunikasi matematis 

Komunikasi menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan. Guru perlu membekali siswa dengan 
kemampuan komunikasi yang memadai, termasuk kemampuan komunikasi matematis. Oleh karena itu 
pembahasan tentang komunikasi matematis menjadi hal yang penting, karena dengan 
mengkomunikasikan ide saat pembelajaran, siswa mampu menggunakan dan mengontrol konsep 
matematika dengan lebih percaya diri dari apa yang mereka lakukan [3]. Namun, siswa dan guru harus 
mengambil peran yang berbeda. Para siswa harus terlibat dan bertanggung jawab terhadap proses belajar 
mereka sendiri dan guru harus membantu agar siswa mampu melakukan hal tersebut. Guru dapat 
melakukan tugasnya dengan beberapa cara, yaitu mengubah cara siswa berinteraksi dengan pekerjaan dan 
teman sesamanya, memberikan masalah yang lebih menantang, serta meminta siswa untuk 
mengekspresikan ide-ide matematikanya secara tertulis. Guru mungkin tidak akan mampu melihat 
langsung apa yang dipikirkan siswa, namun dengan komunikasi akan menjadi media untuk melihat alur 
berpikir siswa. Oleh karena itu, guru akan mampu mengarahkan dan membimbing untuk 
mengembangkan pola pikir matematika siswa melalui komunikasi. Setelah siswa mengkomunikasikan 
ide-ide dan pemikiran mereka, maka guru memiliki pemahaman yang lebih baik atas apa yang diketahui 
siswa dan apa yang tidak diketahuinya. Guru akan lebih percaya diri bahwa siswa telah siap diberikan tes 
standart dan bisa menunjukkan pemahaman yang benar tentang suatu konsep. 
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Dengan proses komunikasi, siswa dapat berbagi ide dan membangun pemahaman tentang suatu 
konsep. Referensi [4] mendefinisikan kemampuan komunikasi secara umum, kemampuan komunikasi 
adalah kemampuan menyatakan ide melalui ucapan, tulisan, demonstrasi, dan melukiskannya secara 
visual dalam berbagai tipe yang berbeda; memahami, menafsirkan dan menghubungkan bermaca-macam 
representasi ide dan hubungannya; membuat observasi dan dugaan, memformulasikan pertanyaan-
pertanyaan, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi; serta menghasilkan dan menyajikan argumen-
aegumen persuasif. Di sisi lain, [5] mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses pemindahan 
informasi dan pemahaman yang sama dari satu orang ke orang lain. Dalam kurikulum [6], komunikasi 
adalah proses mengekspresikan ide matematika dan memahami dengan lisan dan visual dalam menulis, 
menggunakan angka, simbol, gambar, grafik, diagram dan kata-kata. Demikian pentingnya aspek 
komunikasi matematis dalam matematika ini, sehingga di dalam [7] disebutkan bahwa program-program 
pembelajaran dari pra-TK hingga kelas 12 harus memungkinkan seluruh siswa untuk: (a) mengatur dan 
menggabungkan pemikiran matematis melalui komunikasi; (b) mengkomunikasikan pemikiran matematis 
mereka secara logis dan jelas kepada teman-teman, guru, dan orang lain; (c) menganalisis dan 
mengevaluasi pemikiran serta strategi-strategi matematika orang lain; dan (d) menggunakan bahasa 
matematika untuk mengekspresikan ide-ide matematis dengan tepat.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis adalah 

kemampuan siswa untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang dimiliki dengan tujuan untuk 

menyampaikan informasi atau memberikan pemahaman kepada orang lain. Untuk dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa, maka guru matematika harus melatih siswa untuk mampu: (1) 

menyatakan ide secara visual; (2) menafsirkan representasi ide melalui tulisan; dan (3) memberikan 

alasan pada ide yang dikemukakan. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan 

memberikan proses pembelajaran yang berpusat pada aktivitas siswa. Pembelajaran yang diawali dengan 

aktivitas siswa yang berkaitan dengan konteks kehidupan sehari-hari diharapkan akan menstimulus siswa 

untuk percaya diri dalam melakukan komunikasi secara matematis.  

B. Kemampuan penalaran matematis 

Penalaran adalah ilmu tentang penarikan kesimpulan. Hal ini dinyatakan oleh [8] yaitu penalaran 

merupakan proses kognitif yang dimulai dari informasi dan diakhiri dengan kesimpulan berdasarkan 

informasi tersebut. Berkaitan dengan penalaran pada matematika, [9] mendefinisikan bahwa penalaran 

adalah “keterampilan dasar” matematika dan penting untuk berbagai tujuan seperti memahami konsep 

matematika, menggunakan ide dan prosedur matematika dengan fleksibel, serta untuk membangun 

kembali pemahaman yang telah ada. Keterampilan dasar tersebut harusnya sudah dibiasakan sejak dini 

dan menjadi program pembelajaran yang dilakukan sehari-hari. Hal ini dikarenakan melalui proses 

penalaran yang baik, siswa dapat memahami cara mengkonstruk dan membangun pengetahuan tersebut.  

Penalaran matematis merupakan merupakan kebiasan berpikir jernih dan memeriksa ide-ide baru 
terhadap apa yang telah mereka ketahui, [10] menambahkan penalaran matematika seseorang itu 
melibatkan membuat, menyelidiki dan mengevaluasi dugaan, mengembangkan argumen-argumen 
matematika untuk meyakinkan diri sendiri dan orang lain bahwa dugaan tersebut benar. Penalaran 
matematika diperlukan untuk membangun argumen matematika dan menentukan apakah sebuah argumen 
matematika benar atau salah. Disisi lain, penalaran matematis berhubungan dengan pola dan pembuktian 
terhadap suatu argumen matematka. Referensi [11] berpendapat bahwa berpendapat bahwa penalaran dan 
pembuktian menggambarkan suatu kegiatan menyeluruh yang mencakup serangkaian kegiatan yang 
berhubungan dengan pola (hubungan yang sesuai dengan data yang ada), membuat dugaan, memberikan 
argumen, dan mengembangkan pembuktian atau memberikan argumen yang valid untuk menetapkan 
kebenaran atau kesalahan dari dugaan. Referensi [12] juga menambahkan bahwa penalaran matematika 
diperlukan untuk menentukan apakah sebuah argumen matematika benar atau salah dan juga dipakai 
untuk membangun suatu argumen matematika yang baru. 

Penalaran matematis penting untuk mengetahui dan mengerjakan persoalan matematika. Kemampuan 
untuk bernalar menjadikan peserta didik dapat memecahkan masalah dalam kehidupannya baik didalam 
maupun di luar sekolah. Dalam rangka mengembangkan kemampuan penalaran siswa, hendaknya guru 
matematika menghidari pemberian soal yang dapat dijawab dengan cepat dan mudah bagi siswa. 
Sebaliknya, siswa hendaknya diminta untuk menjelaskan alasan mengapa jawaban yang diberikan itu 
benar dan dapat diterima. Salah satu cara terbaik bagi siswa untuk meningkatkan penalaran mereka adalah 
dengan menjelaskan atau memberi alasan prosedur (dalam menyelesaikan soal) daripada hanya 
melakukan latihan soal. Dalam proses mengkomunikasikan pemikiran mereka, maka siswa mengasah 
kemampuan penalarannya. 
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Demikian pentingnya aspek penalaran matematis dalam matematika ini, sehingga di dalam [7] 
disebutkan bahwa menyatakan bahwa siswa sekolah menengah seharusnya memiliki pengalaman yang 
rutin dan beragam mengenai penalaran matematika seperti mengevaluasi dugaan, membangun dan 
mengevaluasi argumen matematika. Pengalaman tersebut akan membantu siswa dalam meningkatkan 
kemampuannya dalam menganalisis masalah-masalah matematika. Hal ini berarti pada sekolah 
menengah, siswa seharusnya memiliki kemampuan yang baik dalam matematika. Untuk dapat 
meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa, maka guru matematika harus melatih siswa untuk 
mampu: (1) menemukan pola atau sifat dari gejala matematis; (2) membuat suatu dugaan matematis; dan 
(3) mengevaluasi kesahihan suatu argumen matematika. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut 
adalah dengan memberikan proses pembelajaran yang berpusat pada aktivitas siswa. Pembelajaran yang 
diawali dengan aktivitas siswa yang berkaitan dengan konteks kehidupan sehari-hari diharapkan akan 
menstimulus siswa untuk mengembangkan kemampuan bernalarnya. 

C. Pendekatan Matematika Realistik 

Pendidikan Matematika Realistik (PMR) merupakan suatu teori pembelajaran yang telah 
dikembangkan khusus untuk matematika. Teori pendekatan matematika realistik merupakan adaptasi dari 
Realistic Mathematics Education (RME), suatu model pembelajaran yang dikembangkan di Belanda. 
Landasan filosofi PMR adalah sama dengan RME yang disesuaikan dengan konteks realistik di 
Indonesia. RME pertama kali dikembangkan atas dasar pernyataan Hans Freudenthal (1905-1990), 
seorang penulis, pendidik, dan matematikawan berkebangsaan Belanda, yang menyatakan bahwa 
“mathematics as a human activity”, yaitu matematika merupakan aktivitas manusia. Aktivitas yang 
dimaksud ini adalah aktivitas manusia yang meliputi memecahkan masalah, mencari masalah, dan 
mengorganisasikan suatu masalah. Sejalan dengan hal tersebut, [13] menjelaskan bahwa mengajar 
matematika memerlukan konteks yang realistis. Dengan menggunakan model dan konteks, siswa dapat 
melewati proses matematisasi dan mengembangkannya dalam dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan [14] yang menyatakan dengan belajar matematika berdasarkan realita siswa, maka mereka 
dapat melintasi batas antara matematika dengan sendirinya, dengan belajar struktur, menyusun, 
menyimbolkan, memvisualisasikan, membuat skema dan masih banyak lainnya. Konteks realita yang 
dimaksud ini tidak hanya menunjukkan adanya suatu koneksi dengan dunia nyata melainkan lebih 
mengacu pada penggunaan situasi yang dapat dibayangkan oleh siswa. 

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa matematika merupakan 
suatu bentuk aktivitas manusia yang dikaitkan dengan kenyataan dan relevan dengan kehidupan sehari-
hari. Dengan demikian, menurut pandangan ini matematika disajikan bukan sebagai barang jadi dan siap 
pakai melainkan suatu bentuk kegiatan dalam mengkonstruksi konsep matematika atau biasa disebut 
sebagai proses matematisasi. Masalah real dijadikan sebagai titik awal pembelajaran yang selanjutnya 
dimanfaatkan oleh siswa dalam melakukan proses matematisasi dan pengembangan model matematika. 
Ini berarti bahwa konsep matematika akan dikonstruksi melalui fenomena yang dikenal atau dapat 
dibayangkan siswa sehingga akan memunculkan suatu gagasan atau ide-ide matematika. Secara 
sederhana matematisasi adalah suatu proses untuk mematematikakan suatu fenomena [15]. Apa yang 
dilakukan dalam pendidikan matematika adalah untuk mengambil situasi dari dunia nyata, 
mematematisasinya dan kemudian mengaplikasikan kembali ke dunia nyata. Proses ini disebut proses 
matematisasi konseptual. Suatu model skematis untuk proses belajar ini digambarkan sebagai suatu 
lingkaran yang tidak berujung, yang berarti proses lebih penting daripada hasil. Matematika konseptual 
digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1. MATEMATISASI KONSEPTUAL 

Sumber: [16] 
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aspek-aspek masalah dalam dunia nyata tersebut menurut cara mereka sendiri, baik secara individu 
maupun kelompok, berdasarkan dari pengetahuan awal yang mereka miliki. Dalam hal ini siswa 
melakukan matematisasi horizontal, yaitu mengorganisasi dan mengidentifikasi aspek-aspek masalah 
dalam dunia nyata sehingga menemukan aturan atau relasi dalam dunia matematika. Dengan adanya 
interaksi antar siswa, antara guru dengan siswa, dan antara siswa dengan sumber belajar yang lain 
diharapkan mampu mengabstraksikan aturan matematis tadi sehingga membentuk konsep suatu konsep 
matematika pada siswa. Setelah konsep matematika terbentuk, siswa dapat mengaplikasikannya dalam 
masalah atau situasi berbeda. Proses ini dinamakan proses matematisasi vertikal. Kemudian pada 
akhirnya konsep matematika yang dihasilkan dikembalikan lagi pada masalah dunia nyata.  

Pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik menjadikan pelajaran matematika lebih 
bermakna bagi siswa, karena dibimbing untuk menemukan konsep matematika dengan usaha mereka 
sendiri. Berbeda dengan pembelajaran konvensional, pembelajaran dengan PMR tidak dimulai dari 
definisi, teorema atau sifat-sifat dan selanjutnya diikuti dengan contoh-contoh soal dan penerapannya. 
Namun sifat-sifat, definisi, teorema itu diharapkan ditemukan kembali oleh siswa melalui kegiatan 
pembelajaran pemecahan masalah dengan konteks yang relevan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan matematika realistik adalah 
pendekatan yang menempatkan masalah nyata (kontekstual) sebagai titik awal pembelajaran. Siswa diberi 
kebebasan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan caranya sendiri baik secara individu maupun 
dalam kelompok, kemudian dengan bimbingan guru siswa diarahkan untuk dapat merumuskan 
penyelesaian masalah tersebut dalam bentuk matematika formal. 

1. Prinsip Pendekatan Matematika Realistik 

Referensi [17] menyebutkan ada tiga prisip utama dalam pendekatan matematika realistik, yaitu:  

a. Guided reinvention and progressive mathematizing (penemuan terbimbing dan matematisasi 
progressif) 

Prinsip ini menekankan pada proses penemuan terbimbing. Siswa diberikan kesempatan mengalami 
proses menemukan atau menemukan kembali suatu konsep matematika dan dapat diberi bimbingan sesuai 
dengan keperluan. Prinsip reinvention dapat pula dikembangkan berdasarkan prosedur penyelesaian 
informal. Dalam hal ini, strategi informal diberikan untuk mengantisipasi prosedur penyelesaian formal. 
Untuk keperluan tersebut maka perlu ditemukan masalah kontekstual yang dapat menyediakan beragam 
prosedur penyelesaian serta mengindikasikan proses pembelajaran yang berawal dari tingkat belajar 
matematika secara nyata ke tingkat belajar matematika secara formal. Hal ini disebut matematisasi secara 
progresif. 

b. Didactical phenomenology (Fenomena didaktis) 

Prinsip ini berkaitan dengan suatu gagasan atau fenomena didaktis, yang menghendaki bahwa di 
dalam menentukan suatu topik matematika untuk diajarkan dengan pendekatan realistik, didasarkan atas 
dua alasan, yaitu: (1) untuk mengungkapkan berbagai macam aplikasi suatu topik yang harus diantisipasi 
dalam pembelajaran; dan (2) untuk dipertimbangkan pantas atau tidaknya suatu topik digunakan sebagai 
poin-poin suatu proses matematatisasi. Fenomena yang baik adalah yang konkrit dan dikenal baik oleh 
anak dan dapat memotivasi, menantang, menyenangkan serta dapat diekplorasi untuk memfasilitasi anak 
menuju konsep yang abstrak. 

Pentingnya masalah kontekstual untuk memperkenalkan topik matematika kepada siswa dengan 
mempertimbangkan aspek kecocokan masalah yang disajikan dengan topik matematika yang diajarkan 
serta konsep yang akan ditemukan kembali oleh siswa dalam pembelajaran. 

c. Self-developed models (Mengembangkan model matematika sendiri) 

Prinsip yang ketiga adalah pengembangan model sendiri. Prinsip ini berfungsi menjembatani jurang 
antara pengetahuan informal dengan matematika formal. Siswa mengembangkan model sendiri sewaktu 
memecahkan soal-soal kontekstual. Sebagai konsekuensi dari kebebasan yang diberikan kepada siswa 
untuk memecahkan masalah, sangat mungkin muncul berbagai model hasil pemikiran siswa  yang 
mungkin masih mirip atau jelas terkait dengan masalah kontekstual. Melalui proses generalisasi dan 
formaliasasi, model tersebut diarahkan untuk menuju model matematika formal. Pada awalnya siswa 
mengembangkan model dengan cara yang sesuai dengan pemahamannya. Model ini masih bersifat 
kontekstual dan khusus dari situasi masalah yang diberikan (model of). Model inilah yang menjadi dasar 
untuk mengembangkan pengetahuan matematika formal. Selanjutnya melalui generalisasi dan formalisasi 
model tersebut secara bertahap diarahkan untuk menuju pemikiran matematika pada tingkat formal 
(model for).   
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Gravemeijer menguraikan perbedaan model of dan model for dalam empat tingkatan aktivitas yaitu: 
situasional, referensial, general, dan formal. Level situasional merupakan jenjang yang paling dasar 
dimana pengetahuan dan model masih berkembang dalam konteks situasi masalah nyata yang digunakan. 
Pada level referensional, strategi dan model yang dikembangkan tidak berada dalam konteks situasi, 
melainkan sudah merujuk pada konteks untuk menggambarkan situasi sehingga hasil pemodelannya 
disebut model dari situasi (model of situation). Model yang dikembangkan siswa pada level general sudah 
mengarah pada pencarian solusi secara matematis yang disebut model untuk penyelesaian masalah (model 
for formal mathematics). Pada level formal yang merupakan tahapan perumusan dan penegasan konsep 
matematika yang dibangun, siswa sudah bekerja dengan menggunakan simbol dan representasi 
matematis. 

Tahapan model of dan model for merupakan kontribusi siswa terhadap proses pembelajaran yaitu 
penggunaan hasil dan konstruksi siswa sendiri. Selanjutnya proses pembelajaran berlangsung interaktif 
untuk mencapai pengetahuan matematika secara formal. 

2. Karakteristik Pendekatan Matematika Realistik 

Sebagai operasionalisasi ketiga prinsip dari pendekatan realistik diatas, [18] merumuskan lima 
karakteristik dari pendekatan realistik, yaitu 1) penggunaan konteks 2) penggunaan model untuk 
matematisasi progresif, 3) pemanfaatan hasil konstruksi siswa, 4) interaktivitas dan 5) keterkaitan. 

a. Penggunaan konteks  

Konteks atau permasalahan realistik digunakan 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 siswa. Melalui 
penggunaan konteks, siswa dilibatkan secara aktif untuk melakukan kegiatan ekplorasi permasalahan. 
Hasil eksplorasi siswa tidak hanya bertujuan untuk menemukan jawaban akhir dari permasalahan yang 
diberikan, tetapi diarahkan untuk mengembangkan berbagai strategi penyelesaian masalah yang bisa 
digunakan. Manfaat lain penggunaan konteks di awal pembelajaran adalah untuk meningkatkan motivasi 
dan ketertarikan siswa dalam belajar matematika.  

b. Penggunaan model untuk matematisasi progresif 

Dalam pendekatan realistik, model digunakan dalam matematisasi secara progresif. Penggunaan 
model berfungsi sebagai jembatan dari pengetahuan dan matematika tingkat konkrit menuju pengetahuan 
matematika tingkat formal. Dengan demikian istilah model berkaitan dengan situasi dan model 
matematika yang dibangun sendiri oleh siswa (self development models), yang merupakan jembatan bagi 
siswa untuk membuat sendiri model-model dari situasi nyata ke abstrak atau dari situasi informal ke 
formal. Selain itu, pemodelan dapat menjadikan matematika bermakna bagi siswa.  

c. Pemanfaatan hasil kontribusi siswa 

Mengacu pada pendapat Freudenthal bahwa matematika tidak diberikan kepada siswa sebagai suatu 
produk jadi yang siap pakai tetapi sebagai suatu konsep yang dibangun siswa maka dalam pendekatan 
realistik siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Siswa memiliki kebebasan untuk mengembangkan 
strategi pemecahan masalah sehingga diharapkan akan diperoleh strategi yang bervariasi. Hasil kerja dan 
konstruksi siswa selanjutnya digunakan untuk landasan pengembangan konsep matematika. Dengan kata 
lain, kontribusi yang besar dalam proses pembelajaran diharapkan datang dari siswa, bukan dari guru. 
Artinya semua pikiran atau pendapat siswa sangat diperhatikan dan dihargai. 

d. Interaktivitas 

Proses belajar seseorang bukan hanya suatu proses individu melainkan juga secara bersamaan 
merupakan suatu proses sosial. Proses belajar siswa akan menjadi lebih singkat dan bermakna ketika 
siswa saling mengkomunikasikan hasil kerja dan gagasan mereka. Interaksi antara siswa dengan siswa 
maupun antara siswa dengan guru merupakan hal yang sangat penting dalam pendekatan realistik. 
Bentuk-bentuk interaksi seperti: negoisasi, penjelasan, pembenaran, persetujuan, pertanyaan atau refleksi 
digunakan untuk mencapai bentuk pengetahuan matematika formal dari bentuk-bentuk pengetahuan 
matematika informal yang ditemukan sendiri oleh siswa. 

Dengan demikian guru memainkan peranan yang tidak kecil dalam membimbing siswa menyelesaikan 
masalah, guru memutuskan aspek apa yang harus disoroti, bagaimana mengorganisir dan mengatur apa 
yang akan dikerjakan siswa, memberikan pertanyaan yang menantang siswa sesuai dengan tingkat 
kemampuan yang bervariasi, dan bagaimana mendukung siswa tanpa mengambil alih proses berpikirnya 
yang dapat mengurangi tantangan.  
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e. Keterkaitan  

Konsep-konsep dalam matematika tidak bersifat parsial, namun banyak konsep matematika yang 
memiliki keterkaitan. Oleh karena itu, konsep-konsep matematika tidak dikenalkan pada siswa secara 
terpisah atau terisolasi satu sama lain. Pendekatan realistik menempatkan keterkaitan antar konsep 
matematika sebagai hal yang harus dipertimbangkan dalam proses pembelajaran. Melalui keterkaitan ini, 
satu pembelajaran matematika diharapkan bisa mengenalkan dan membangun lebih dari satu konsep 
matematika secara bersamaan. 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Pendekatan matematika realistik yang biasanya disingkat dengan PMR, sangat cocok digunakan untuk 
memfasilitasi kemampuan penalaran dan kemampuan komunikasi siswa, karena karakteristik dari PMR 
yaitu: 

(1) Memuat masalah kontekstual. Dengan menyajikan masalah-masalah dunia nyata, diharapkan dapat 
merangsang rasa ingin tahu siswa. Masalah-masalah tersebut akan memunculkan pertanyaan pada diri 
siswa, mendorong siswa untuk memahami dan mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan dalam 
penyelesaian masalah. Dengan demikian, dengan pendekatan realistik dapat meningkatkan 
kemampuan penalaran matematis siswa. 

(2) Mengembangkan model dari permasalahan yang diberikan. karakteristik ini akan merangsang siswa 
untuk mencari apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan serta untuk mengeksplor dugaan-dugaan, 
kemudian diarahkan untuk membuat model yang lebih matematis dari suatu permasalahan yang 
realistik. Pada situasi ini, siswa akan dapat meningkatkan kemampuan penalaran sekaligus 
kemampuan komunikasi matematisnya. 

(3) Memanfaatkan kontribusi akan membantu siswa untuk memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki 
untuk membentuk pengetahuan yang baru dengan cara mengemukakan ide-ide atau gagasan dalam 
menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan demikian, dalam hal ini siswa dapat meningkatkan 
kemampuan komunikasi matematisnya. 

(4) Interaktivitas. Dengan memberikan kesempatan siswa untuk melakukan diskusi bersama temannya 
mengenai hasil dari permasalahan yang telah diselesaikan, akan dapat meningkatkan kemampuan 
komunikasi matematisnya. 

(5) Memuat keterkaitan, baik antar topik matematika maupun keterkaitan topik matematika dengan mata 
pelajaran yang lain. Dengan menunjukkan adanya keterkaitan antar topik matematika maupun 
keterkaitan dengan mata pelajaran yang lain akan memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas 
bagi siswa dan hal ini akan semakin mengembangkan kemampuan penalarannya.  

B. Saran 

Pendekatan matematika realistik perlu dikembangkan agar siswa lebih memahami materi yang 
dipelajari, terutama materi yang erat hubungannya dan berguna bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena 
itu, para pendidik diharapkan tidak hanya mengembangkannya dalam rencana pembelajaran saja 
melainkan dapat mengembangkan dalam sumber belajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, 
misalnya mengembangkan buku teks matematika dengan pendekatan matematika realistik. 
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