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Abstrak--Pembelajaran dengan Pendekatan Matematika Realistik (PMR) menggunakan 

masalah riil sebagai titik awal dalam pembelajaran matematika yang akan membantu 

siswa mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Hal tersebut akan memberi 

pengetahuan kepada siswa mengenai kegunaan dari matematika dalam kehidupan sehari-

hari dan siswa akhirnya akan merasa perlu untuk mempelajarinya, sehingga mereka 

mudah memahami konsep matematika dan berdampak baik pada hasil belajar siswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang bertujuan untuk mengetahui 

efektivitas PMR pada pokok bahasan aritmatika sosial yang ditinjau dari sikap dan 

pemahaman konsep matematis siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

berkemampuan awal rendah kelas VII SMP Negeri 12 Bandar Lampung. Sampel diambil 

dua kelas secara acak dari tiga kelas berkemampuan awal rendah. Data penelitian 

diperoleh melalui angket dan tes. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket 

sikap dan perangkat tes. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan uji-t, dapat 

disimpulkan sikap siswa terhadap matematika dalam pembelajaran dengan PMR lebih 

baik dari sikap siswa terhadap matematika dengan pembelajaran konvensional, dan 

pemahaman konsep matematis siswa dalam pembelajaran dengan pendekatan matematika 

realistik lebih baik dari pemahaman konsep matematis siswa dengan pembelajaran 

konvensional. Dengan demikian PMR efektif diterapkan pada siswa berkemampuan awal 

rendah kelas VII SMP Negeri 12 Bandar Lampung semester ganjil Tahun Pelajaran 

2011/2012. 

 
Kata kunci: PMR, pemahaman konsep matematis, sikap siswa 

I. PENDAHULUAN 

Proses pembelajaran merupakan inti dari pendidikan pada tiap jenjang pendidikan. Seperti yang 

tertuang dalam [1] Standar Proses Satuan Pendidikan, proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran 

harus fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar. Sedangkan dalam [2] tentang Standar Isi, disebutkan 

bahwa untuk tiap jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi wajib memuat mata pelajaran atau mata 

kuliah matematika. 

Selain untuk pendidikan dalam rangka mencerdaskan siswa, matematika juga dapat membentuk 

kepribadian siswa dan mengembangkan keterampilan tertentu, yang mengarah kepada pembelajaran nilai-

nilai kehidupan melalui matematika. Matematika merupakan cabang ilmu pengetahuan eksak dan 

terorganisir secara sistematik, dimana antara materi yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Untuk 

memahami suatu materi matematika diperlukan pemahaman materi sebelumnya sebagai kemampuan awal 

siswa. Banyak penelitian mengatakan bahwa siswa yang memiliki kemampuaan awal baik lebih mudah 

memahami materi, sedangkan siswa yang memiliki kemampuan awal rendah mengalami kesulitan untuk 

memahami materi yang diberikan. 

Dalam matematika pemahaman konsep merupakan faktor yang sangat penting. Karena pemahaman 

konsep yang dicapai siswa tidak dapat dipisahkan dengan  masalah pembelajaran yang merupakan alat 

untuk mengukur sejauh mana penguasaan materi yang diajarkan. Agar mudah memahami konsep-konsep 

matematika  maka mempelajari matematika harus sesuai dengan urutan yang logis, yang diawali dari 

yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Oleh karena itu untuk dapat mencapai pemahaman konsep 

yang baik diperlukan suasana belajar yang tepat, agar siswa senantiasa aktif dan bersemangat selama 

pembelajaran. Dengan berkembangnya pemahaman konsep, berarti tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan baik.  

Dalam hal ini salah satu faktor yang dapat mempengaruhi belajar siswa adalah sikap siswa terhadap 

matematika. Sikap belajar mempengaruhi intensitas seseorang dalam belajar. Siswa yang sikap belajarnya 

positif akan belajar dengan aktif. Selama ini banyak guru yang menggunakan pembelajaran konvensional 

dimana pembelajaran menggunakan metode ekspositori, yaitu algoritma aritmatika dan rumus matematika 
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diinformasikan dan dilatihkan melalui tugas kepada siswa, dan diakhiri dengan melatihkan aplikasinya 

baik dalam soal-soal operasi bilangan maupun dalam soal matematika. Secara garis besar, situasi 

pembelajaran menggambarkan suatu kegiatan guru aktif memberikan informasi, sedangkan kegiatan 

siswa menyimak, mencatat, dan mengerjakan tugas.   

Karakteristik matematika adalah keabstrakan objek, yang perlu diwujudkan secara lebih konkret 

dalam penyampaiannya sehingga mudah memahaminya. Peserta didik diharapkan mampu mengaitkan 

materi matematika yang diperoleh dengan pengalaman-pengalamannya di dalam kehidupan. Pengaitan 

materi ini menjadikan siswa mengetahui kegunaan matematika dalam kehidupan nyata sehingga siswa 

merasa perlu untuk belajar matematika. Salah satu pendekatan pembelajaran matematika yang 

berorientasi pada matematisasi pengalaman sehari-hari adalah pembelajaran dengan Pendekatan 

Matematika Realistik (PMR). Pendekatan realistik adalah suatu konsep belajar dengan upaya guru 

mengaitkan situasi dunia nyata siswa ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya. 

Pembelajaran dengan PMR menekankan kepada konstruksi dari konteks masalah konkrit sebagai titik 

awal bagi siswa guna memperoleh konsep matematika. Masalah konkrit dan objek-objek lingkungan 

sekitar dapat digunakan sebagai konteks pembelajaran matematika dalam membangun keterkaitan 

matematika melalui interaksi sosial.  Masalah konkrit dimanipulasi oleh siswa dalam rangka menunjang 

usaha siswa dalam proses matematisasi konkret ke abstrak. Siswa perlu diberi kesempatan agar dapat 

mengkontruksi dan menghasilkan matematika dengan cara dan bahasa mereka sendiri. Menurut Piaget [3] 

siswa usia pendidikan dasar dan menengah pertama berada pada fase perkembangan operasional konkret 

dan kepada siswa sebaiknya diberikan pelajaran yang bersifat konkret dengan contoh-contoh yang mudah 

dipahami olehnya.  Hal ini akan membuat siswa lebih tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.  

Dengan demikian siswa akan terlibat dalam pembelajaran dan mampu menemukan konsep yang sedang 

dipelajari secara mandiri. 

Berdasarkan wawancara dengan guru matematika SMPN 12 Bandar Lampung, siswa dengan 

kemampuan awal rendah kesulitan untuk memahami konsep matematis. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

banyak faktor, salah satunya pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran, guru masih 

menggunakan model pembelajaran konvensional, dimana guru aktif memberikan informasi, sedangkan 

kegiatan siswa menyimak, mencatat, dan mengerjakan tugas. Dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran realistik siswa akan diajak untuk menerapkan matematika dalam keseharian mereka 

sehingga siswa dapat memahami konsep matematis dengan lebih baik. Materi Aritmatika Sosial adalah 

salah satu pokok bahasan yang dapat dikaitkan dengan masalah riil, akan tetapi diperkirakan siswa akan 

sulit memahami materi yang dipelajari apabila hanya mendapatkan penjelasan dari guru, oleh karena itu 

pembelajaran dengan PMR diperkirakan cocok untuk diterapkan dalam  materi Aritmatika Sosial.  

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah sikap siswa berkemampuan awal rendah 

terhadap matematika dalam pembelajaran dengan pendekatan realistik lebih baik dari sikap siswa 

terhadap matematika dalam pembelajaran konvensional? (2) apakah pemahaman konsep matematis 

siswa berkemampuan awal rendah dalam pembelajaran dengan pendekatan realistik lebih baik dari 

pemahaman konsep matematis siswa dalam pembelajaran konvensional? Sehingga tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui (1) apakah sikap siswa berkemampuan awal rendah terhadap matematika 

dalam pembelajaran dengan pendekatan realistik lebih baik dari sikap siswa terhadap matematika dalam 

pembelajaran konvensional, (2) apakah pemahaman konsep matematis siswa berkemampuan awal 

rendah dalam pembelajaran dengan pendekatan realistik lebih baik dari pemahaman konsep matematis 

siswa dalam pembelajaran konvensional. 

Kegunaan hasil penelitian yang diperoleh bagi guru dan calon guru berguna sebagai bahan 

sumbangan pemikiran khususnya bagi guru kelas VII  SMP Negeri 12 Bandar Lampung tentang suatu 

alternatif pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui 

penggunaan hal-hal yang diketahui siswa, yang akrab dan ada di lingkungan siswa.  

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 12 Bandar Lampung.  

Kelas VII berjumlah 9 kelas dengan kemampuan siswa yang berbeda dalam setiap kelas. Dari 9 kelas 

tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelas berkemampuan awal tinggi, 3 kelas berkemampuan awal sedang, 

dan 3 kelas berkemampuan awal rendah. Untuk kepentingan penelitian ini pengambilan sampel di ambil 
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dengan teknik Purposive Random Sampling, dengan memlilih 2 kelas dari 3 kelas yang memiliki 

kemampuan awal rendah.  

 

B. Desain Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuasi eksperimen dengan desain faktorial 2x2. 

Eksperimen yang dimaksud adalah dengan memberikan pembelajaran dengan Pendekatan Matematika 

Realistik (PMR) dan Pembelajaran Konvensional.  

Desain pelaksanaan penelitian digambarkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Disain Faktorial Penelitian 

Kelompok 

Materi             
Kelompok I Kelompok II 

Materi A 
Pembelajaran dengan Pendekatan 

Realistik 
Pembelajaran Konvensional 

Materi B Pembelajaran Konvensional 
Pembelajaran dengan Pendekatan 

Realistik 

 

C. Prosedur Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen dengan langkah-langkah penelitian adalah sebagai 

berikut. 

1. Tahap Perencanaan 

a. Mengambil data nilai matematika pada Ujian Nasional sekolah dasar yang digunakan sebagai 

acuan kemampuan awal siswa. 

b. Menghitung rata-rata nilai matematika  ujian nasional sekolah dasar pada masing-masing kelas 

untuk mengklasifikasikan kelas yang berkemampuan awal tinggi, sedang dan rendah. 

c. Mengambil dua kelas dari tiga kelas dengan kemampuan awal rendah sebagai sampel penelitian. 

d. Masing- masing kelas diberi nama kelompok I dan kelompok II. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah 

disusun, dengan urutan pembelajaran kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. 

3. Pengumpulan Data 

4. Analisis Data 

5. Penyusunan Laporan 

 

D. Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Data sikap belajar diperoleh dari angket yang diberikan kepada siswa. Data ini merupakam data 

kualitatif. 

2. Data pemahaman konsep matematis  siswa diperoleh melalui tes formatif pada pokok bahasan 

aritmatika sosial setelah mengikuti pembelajaran dengan PMR. Data ini merupakan data kuantitatif. 

  

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan dua macam instrumen, yaitu tes dan angket 

sikap  siswa. 

1. Tes  

Tes yang diberikan berupa uji tes formatif pada pokok bahasan aritmatika sosial yang bertujuan 

untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa setelah mengikuti pembelajaran melalui PMR. Sebelum 

menyusun tes formatif terlebih dahulu menyusun kisi-kisi tes berdasarkan kompetensi dasar dan indikator 

yang dipilih. 

Dengan asumsi bahwa guru mata pelajaran matematika kelas VII SMP Negeri 12 Bandar Lampung 

mengetahui dengan benar kurikulum SMP, maka penilaian terhadap kesesuaian butir tes dengan indikator 

pembelajaran dilakukan oleh guru tersebut.  Dengan demikian valid atau tidaknya tes ini didasarkan pada 

judgment guru tersebut. Guru menyatakan butir-butir tes telah sesuai dengan kompetensi dasar dan 

indikator yang diukur sehingga tes tersebut dikategorikan valid. Tes yang digunakan diuji coba di luar 

sampel tetapi masih dalam populasi, uji coba tes dimaksudkan untuk mengetahui tingkat reliabilitas tes, 

daya beda butir tes, dan tingkat kesukaran butir tes. Dari perhitungan tes uji coba yang telah dilakukan 

diperoleh bahwa semua soal dinyatakan valid, reliabilitas dikategorikan tinggi, dan tingkat kesukaran 
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yang bervariasi atau dapat dikatakan bahwa seluruh butir soal telah memenuhi kriteria yang ditentukan 

sehingga dapat digunakan untuk mengukur pemahaman konsep  matematis siswa 

 

2. Angket 

Angket disusun dalam bentuk pilihan ganda yang terdiri dari 18 soal, masing-masing soal 

mempunyai alternatif jawaban dengan skor yang berbeda.  Siswa diharapkan menjawab pertanyaan 

dengan keadaan yang sebenarnya.  Data sikap siswa diperoleh dari angket dengan item positif dan negatif. 

Menurut [4] angket dengan item positif yang diperoleh diberi skor dengan kriteria seperti terlihat dalam 

Tabel 2. Sedangkan untuk data angket dengan item negatif penyekoran dibalik. 

Tabel 2. Penyekoran Angket Sikap Siswa dengan Tipe Item Positif 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat setuju 4 

Setuju 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

 

 Pengumpulan data sikap belajar siswa dilakukan dengan cara penyebaran angket.  Agar angket yang 

dibuat memenuhi validitas isi, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Membuat kisi-kisi angket sesuai indikator yang telah ditentukan 

b. Membuat angket berdasarkan kisi-kisi.  

c. Meminta pertimbangan kepada guru mitra yang dipandang sebagai ahli  

untuk mendapatkan kesesuaian angket.dengan kisi-kisi 

d. Memperbaiki angket berdasarkan saran dari ahli. 

Pada angket juga dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan kriteria yang digunakan dalam 

menentukan indeks konsistensi internal masing-masing butir angket  adalah rumus korelasi Karl Pearson 

dalam [5], kemudian perhitungan reliabilitas angket ini didasarkan pada pendapat [6] dengan kriteria es 

dikatakan baik bila memiliki reliabilitas lebih dari 0,70, yang menyatakan bahwa untuk menghitung 

reliabilitas angket dapat digunakan rumus Alpha. Dari tabel rekapitulasi data uji angket sikap siswa, 

untuk setiap nomor item telah memenuhi kriteria yang ditentukan sehingga dapat digunakan untuk 

mengukur sikap siswa. 

 

F. Teknik Analisis Data 
Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan analisis data dengan teknik uji-t, dengan 

terlebih dahulu melakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas 
dilakukan untuk melihat apakah populasi berdistribusi normal atau sebaliknya.  Untuk uji normalitas yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Chi-Kuadrat menurut [5]. Uji homogenitas 
varians dilakukan antara dua kelompok data, yaitu kelompok PMR dan kelompok pembelajaran 
konvensional. Masing-masing kelompok tersebut dilakukan untuk variabel terikat kemampuan pemecahan 
masalah matematis siswa. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis tes akhir yang memuat indikator-indikator kemampuan pemahaman 

konsep dan sikap siswa, diperoleh hasil sebagai berikut. 

 

1. Sikap Siswa 

Statistik diskriptif data sikap siswa terhadap matematika dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3.  Statistik Deskriptif Data Sikap Siswa 

Pendekatan 

Pembelajaran 
N 

Skor 

Terendah 

Skor 

Tertinggi 
Rata-rata 

Simpangan 

Baku 

Realistik 65 52 72 61,58 4,80 

Konvensional 65 49 69 59,51 4,91 
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Berdasarkan data sikap siswa pada Tabel 3, terlihat bahwa antara pendekatan pembelajaran 

matematika realistik dan pembelajaran konvensional terdapat berpedaan skor, baik skor terendah, skor 

tertinggi maupun rata-rata skor sikap siswa. 

 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan terhadap sikap siswa menggunakan uji Chi-Kuadrat.  Uji pada masing-

masing pendekatan pembelajaran yaitu PMR dan Konvensional. Hasil perhitungan uji normalitas 

kelompok data dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data Sikap Siswa 

Pendekatan Pembelajaran 
2

hitungX  
2

tabelX  Keputusan Uji 

PMR 3.3343 9,49 H0 diterima 

Konvensional 3,0926 9,49 H0 diterima 

 

Dari hasil uji normalitas data sikap siswa yang terangkum dalam Tabel 4, terlihat nilai 
2

hitungX  

untuk setiap kelompok kurang dari 
2

tabelX . Ini berarti pada taraf signifikansi  = 5% hipotesis nol untuk 

setiap kelompok diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan data pada setiap kelompok    berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

 

b. Uji Homogenitas Data 

Uji homogenitas variansi dilakukan terhadap data sikap siswa terhadap matematika dengan 

menggunakan uji Bartlett. Uji homogenitas variansi pada variabel terikat ini dilakukan antara dua data 

pendekatan pembelajaran yaitu PMR dan Konvensional. Rangkuman hasil uji homogenitas   variansi ini 

disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5.  Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Variansi Data Sikap Siswa   

Pasangan Kelompok 2x    11
2

 kx   Keputusan Uji  

PMR 

dan 
Konvensional 

0,15 3,84 H0 diterima 

 

Dari hasil yang terangkum di atas, tampak bahwa 
2x kurang dari   11

2
 kx  . Berarti pada taraf 

signifikansi   = 5% hipotesis nol diterima.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variansi kedua 

populasi sama dengan kata lain data pada setiap kelompok homogen. 

2. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Statistik deskriptif data pemahaman konsep matematis siswa dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6.  Statistik Deskriptif Data Pemahaman Konsep Matematis 

Pendekatan 

Pembelajaran 
N 

Skor 

Terendah 

Skor 

Tertinggi 
Rata-rata Simpangan Baku 

Realistik 65 23,3 96,7 63,27 20,38 

Konvensional 65 20,0 90,0 55,91 18,83 

 

Berdasarkan data pemahaman konsep matematis siswa pada Tabel 6, terlihat bahwa antara 

pendekatan pembelajaran matematika realistik dan pembelajaran konvensional terdapat berpedaan skor, 

baik skor terendah, skor tertinggi maupun rata-rata skor pemahaman konsep matematis siswa. 

 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan pada data pemahaman konsep matematis siswa menggunakan uji Chi-

Kuadrat. Uji pada masing-masing pendekatan pembelajaran, yaitu PMR dan Konvensional.  
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Tabel 7. Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data Pemahaman Konsep Matematis 

Pendekatan 

Pembelajaran 

2

hitungX  
2

tabelX  Keputusan Uji 

PMR 6,83609 9,49 H0 diterima 

Konvensional 4,81671 9,49 H0 diterima 

 

Dari hasil uji normalitas data kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang terangkum 

dalam Tabel 7, terlihat nilai 
2

hitungX  untuk setiap kelompok kurang dari 
2

tabelX .  Ini berarti pada taraf 

signifikansi  = 5% hipotesis nol untuk setiap kelompok diterima.  Dengan demikian dapat disimpulkan 

data pada setiap kelompok berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 

b. Uji Homogenitas Data 

Uji homogenitas variansi dilakukan pada data pemahaman konsep matematis siswa menggunakan 

uji Bartlett.  Uji homogenitas variansi dilakukan antara dua data pendekatan pembelajaran yaitu data 

pembelajaran dengan PMR dan Konvensional. Rangkuman hasil uji homogenitas variansi ini disajikan 

pada Tabel 8. 

Tabel 8.  Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Variansi Data Pemahaman Konsep Matematis 

Pasangan Kelompok 2x    11
2

 kx   Keputusan Uji  

PMR 

dan 

Konvensional 

1,091 3,84 H0 diterima 

 

Dari hasil yang terangkum pada Tabel 8, tampak bahwa 
2x  kurang dari   11

2
 kx  .  Berarti pada 

taraf signifikansi   = 5% hipotesis nol diterima untuk pasangan kelompok PMR dan Konvensional. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variansi kedua populasi sama, dengan kata lain data berasal 

dari pasangan kelompok homogen. 

 

3. Pengujian Hipotesis Penelitian 

a. Hipotesis pertama 

Hipotesis 1 yang diajukan pada penelitian ini adalah sikap siswa pada pem-belajaran dengan 

pendekatan matematika realistik lebih baik dari siswa dengan pembelajaran konvensional.  Berdasarkan 

hasil uji hipotesis statistik dengan menggunakan uji-t diperoleh 
2

hitungt  = 2,43 dan 
2

tabelt  untuk taraf 

signifikansi   = 5% adalah 1,96 sehingga 
22

tabelhitung tt   dan hipo-tesis nol ditolak.  Hal ini berarti 

bahwa sikap siswa yang diajar dengan meng-gunakan pembelajaran dengan pendekatan matematika 

realistik lebih baik dari siswa yang diajar dengan menggunakan pembelajaran konvensional.   

b. Hipotesis kedua 

Hipotesis 2 yang diajukan pada penelitian ini adalah pemahaman konsep   matematis siswa pada 

pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik lebih baik dari pemahaman konsep matematis 

siswa pada pembelajaaran konvensional.  Berdasarkan hasil uji hipotesis statistik dengan menggunakan 

uji-t diperoleh 
2

hitungt  = 2,05 dan 
2

tabelt  untuk taraf signifikansi   = 5% adalah 1,96 sehingga 

22

tabelhitung tt   dan hipotesis nol ditolak.  Hal ini berarti bahwa pemahaman konsep matematis siswa pada 

pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik lebih baik dari siswa dengan menggunakan 

pembelajaran konvensional. 

 

B. Pembahasan 

Dalam pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik, siswa berkemampuan awal rendah 

dihadapkan pada masalah yang ada disekitar, sehingga siswa mudah untuk memahami masalah yang 

diberikan. Menurut Piaget (dalam Hawa, 2006: 185),”siswa usia pendidikan dasar dan menengah pertama 
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berada pada fase perkembangan operasional konkret dan kepada siswa sebaiknya diberikan pelajaran 

yang bersifat konkret dengan contoh-contoh yang mudah dipahami olehnya.” Dengan pendekatan 

matematika realistik siswa dapat mengembangkan cara berfikir mereka yaitu dari yang konkret keabstrak, 

karena dalam pendekatan matematika realistik siswa dapat menggunakan pengalaman sebelumnya untuk 

memahami dan mengembangkan konsep matematis. Sikap siswa terhadap matematika juga menjadi lebih 

baik karena dengan pendekatan matematika realistik siswa dengan kemampuan awal rendah dapat 

memahami pelajaran dengan lebih baik. 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis 1 dapat dilihat rata-rata skor sikap siswa 

berkemampuan awal rendah dengan pendekatan matematika realistik (Tabel 3) adalah 61,58 sedangkan  

untuk pembelajaran konvensional rata-rata skor sikap siswa 59,51. Dari hasil tersebut terlihat bahwa sikap 

siswa terhadap matematika antara pembelajaran dengan pendekatan matematika realistic memiliki 

perbedaan. Ini berarti secara umum sikap siswa terhadap matematika dalam pembelajaran dengan 

pendekaatan matematika realistik lebih baik dari sikap siswa terhadap matematika dalam pembelajaran 

konvensional. 

Hasil analisis data pada hipotesis 2, diketahui bahwa rata-rata skor pemahaman konsep, kelas 

dengan pendekataan matematika realistik lebih baik daripada skor rata-rata kelas dengan pembelajaran 

konvensional (Tabel 6). Hal ini terlihat dari tes akhir pemahaman konsep matematis siswa menghasilkan 

rata-rata skor 63,27 pada kelas dengan pendekatan matematika realistik dan rata-rata skor 55,91 pada 

kelas dengan pembelajaran konvensional.  

Berdasarkan pembahasan di atas, hasil kedua hipotesis menunjukan bahwa pembelajaran dengan 

pendekatan matematika realistik lebih baik dari pembelajaran konvensional. Dengan demikian 

pendekatan matematika realistik efektif diterapkan pada siswa berkemampuan awal rendah kelas VII 

SMPN 12 Bandar Lampung, baik dilihat dari sikap siswa terhadap matematika maupun pemahaman 

kosep matematis siswa. Hal tersebut juga dikarenakan dalam pembelajaraan dengan pendekatan 

matematika realistik pada materi pokok Aritmatika Sosial ini siswa dituntut untuk memahami konsep 

matematis secara berkelompok, hal tersebut tentunya mempermudah siswa dalam belajar  karena setiap 

kelompok belajar yang terdiri dari 4 sampai 5 orang tersebut heterogen. Sehingga siswa dapat saling 

bertanya pada kelompoknya jika ada materi yang tidak dimengerti, hal tersebut juga dapat 

mengembangkan sikap sosial siswa. 

Pada pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik siswa juga dituntut untuk menemukan 

sendiri konsep yang diberikan, yaitu dengan mengerjakan lembar kerja kelompok yang telah disiapkan. 

Dengan demikian siswa dapat lebih memahami tujuan diberikannya suatu masalah matematis dan dengan 

bimbingan dari guru siswa diberi kebebasan untuk menemukan konsep sesuai dengan cara dan 

pemikirannya. Siswa juga dapat memahami konsep sesuai dengan indikator pemahaman konsep yang 

salah satunya adalah mengaplikasikan konsep. Dengan mengaplikasikan konsep siswa dapat belajar 

dengan lebih bermakna, karena masalah yang diberikan ada dilingkungan mereka sehari-hari.  

Sikap siswa pada pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik lebih baik dari 

pembelajaran dengan konvensional salah satu penyebabnya adalah dalam pembelajaran dengan 

pendekatan matematika realistik siswa diberi kebebasan untuk menentukan cara menyelesaikan suatu 

masalah matematika dalam kelompok belajar dan siswa berlomba untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompok mereka ke depan kelas untuk menunjukkan bahwa mereka mampu menyelesaikan suatu 

masalah yang diberikan. Sedangkan pada pembelajaran konvensional siswa belajar secara individu dan 

kompetisi antar siswa tidak terlalu besar yang menjadikan siswa agak pasif terhadap suatu permasalahan 

yang diberikan. 

Adapun beberapa kelemahan dalam penelitian ini: 

1. Dalam kelompok, banyak siswa yang melakukan kegiatan lain yang kurang mendukung 

pembelajaran, kurangnya kesadaran siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan.  

2. Singkatnya waktu penelitian menyebabkan hasil yang diperoleh kurang maksimal. Hal ini 

dikarenakan untuk belajar secara diskusi lebih banyak membutuhkan waktu karena siswa belajar 

untuk menemukan sendiri konsep yang diberikan dan juga saat mengondisikan siswa untuk belajar 

secara berkelompok memerlukan waktu yang lebih. 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada siswa berkemampuan awal rendah 

kelas VII SMP Negeri 12 Bandar Lampung, disimpulkan bahwa pembelajaran dengan Pendekatan 
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Matematika Realistik lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran konvensional pada siswa 

berkemampuan awal rendah, baik ditinjau dari sikap siswa terhadap matematika maupun dari pemahaman 

konsep matematis siswa.  Hal ini didasarkan pada hal berikut ini: 

1. Sikap siswa terhadap matematika dalam pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik lebih 

baik dari sikap siswa terhadap matematika dengan pembelajaran konvensional. 

2. Pemahaman konsep matematis siswa dalam pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik 

lebih baik dari pemahaman konsep matematis siswa dengan pembelajaran konvensional. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian di atas dapat dikemukakan saran sebagai berikut. 

1. Agar guru menerapkan pendekatan matematika realistik dalam pembelajaran, dalam upaya 

memaksimalkan sikap siswa berkemampuan awal rendah terhadap matematika dan pemahaman 

konsep matematis siswa guna memperoleh hasil yang lebih optimal. 

2. Kepada para peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama, untuk melakukan pengkajian yang 

lebih mendalam terkait efek pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik bagi siswa 

berkemampuan awal rendah pada sekolah menengah pertama.  
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