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Abstrak—Pendidikan matematika memiliki peran dalam mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa. Di abad 21 adanya tuntutan untuk mengembangkan 

keterampilan siswa dalam belajar yang didorong dengan kemampuan dalam berpikir 

tingkat tinggi. Fokus keterampilan yang dipersiapkan yaitu 4C (Creativity, Critical 

thinking, Communication and Collaboration) menjadi penting bagi siswa di masa 

depan. Pengembangan keterampilan dalam berpikir dapat dilakukan melalui 

pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam memahami materi yang telah 

dipelajari dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki 

dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini merupakan kajian literatur 

dengan fokus pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui 

pembelajaran matematika realistik. Kegiatan pembelajaran diarahkan pada 

permasalahan secara kontekstual untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi yang meliputi kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. 

Kata kunci: berpikir tingkat tinggi, pembelajaran matematika realistik 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Pendidikan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di 
abad 21 adanya tuntutan untuk mengembangkan keterampilan siswa, khususnya kemampuan dalam 
berpikir. Menurut Trilling and Fadel [1] bahwa keterampilan yang harus dimiliki seseorang agar dapat 
menghadapi tuntunan abad 21 yaitu (1) critical thinking and problem solving, (2) communication and 
collaboration, (3) creativity and innovation, (4) information literacy, (5) media literacy, (6) ICT literacy, 
(7) flexibility and adaptability, (8) initiative and accountability, (9) leadership and responsibility. 
Keterampilan siswa tersebut dapat dikembangkan melalui pembelajaran, khususnya matematika. 
Pendidikan matematika dapat menjadi bekal pengetahuan dan pembentukan pola pikir bagi siswa sehingga 
siap menghadapi tuntutan masa depan. Melalui pendidikan matematika siswa dapat membangun 
kemampuan dalam berpikir. Pengembangan kemampuan berpikir siswa dalam pembelajaran menjadi salah 
satu fokus dalam penentuan kelulusan siswa [2].  

Berdasarkan data beberapa riset internasional, kemampuan berpikir matematika siswa Indonesia 
perlu ditingkatkan. Data hasil The Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2015 
menunjukkan bahwa skor rata-rata prestasi matematika Indonesia yaitu 397, masih berada di bawah nilai 
rata-rata internasional [3]. Selain itu, data Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 
2012 Indonesia menempati urutan 64 dari 65 negara. Skor literasi matematika Indonesia yaitu 375 berada 
di bawah skor rata-rata internasional sebesar 500 [4]. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa 
kemampuan siswa Indonesia dalam menyelesaikan soal yang menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi 
masih rendah.  

Menurut Stein dan Lane [5] kemampuan berpikir tingkat tinggi berkaitan dengan penggunaan 
pemikiran yang kompleks dan tidak ada algoritma untuk menyelesaikan masalah yang memiliki banyak 
jawaban (multiple solutions), ada yang tidak dapat diprediksi, menggunakan pendekatan yang berbeda 
dengan tugas yang telah ada dan yang telah diberikan. Dalam Taksonomi Bloom kemampuan berpikir 
tingkat tinggi meliputi menganalisis (analyze), mengevaluasi (evaluate), dan mencipta (create). 
Kemampuan berpikir tingkat tinggi diperlukan siswa untuk mengembangkan kemampuan dalam belajar 
matematika.  
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Di era digital saat ini adanya tuntutan untuk meningkatkan prestasi matematika yang didorong  
dengan kemampuan dalam berpikir tingkat tinggi. Salah satu faktor untuk meningkatkan prestasi 
matematika siswa yaitu melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang tepat dapat mendorong 
untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, sehingga diperlukan peran guru untuk 
mewujudkan kegiatan pembelajaran yang mengarah pada kemampuan tersebut.  

Pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dapat dilakukan melalui proses 
pembelajaran yang dirancang oleh guru untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Proses 
pembelajaran di kelas sangat berkaitan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Pendidikan 
matematika realistik sebagai salah satu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dari 
kehidupan sehari-hari sebagai awal pembelajaran. Pendekatan matematika realistik memiliki karakteristik 
yaitu (1) siswa berpikir aktif, (2) konteks dan bahan ajar berkaitan dengan lingkungan sekolah dan siswa, 
(3) peran aktif guru dalam kegiatan pembelajaran [6]. Melalui pembelajaran matematika realistik siswa 
dapat memiliki kemampuan dalam berkontribusi, memecahkan masalah, kreativitas, berinteraksi dan 
merefleksi. Kemampuan tersebut dapat mendukung dalam pengembangan kemampuan berpikir tingkat 
tinggi siswa.   

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, fokus artikel ini adalah bagaimana pengembangan 
kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa melalui pembelajaran matematika realistik. Tujuan artikel ini 
yaitu untuk mengetahui pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa melalui pembelajaran 
matematika realistik. 

 

II.  PEMBAHASAN 

 

A. Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

Realita sekarang bahwa kemampuan berpikir matematika siswa Indonesia belum sesuai dengan 
harapan dan perlu ditingkatkan. Fokus penyelesaian masalah matematika mengenai soal-soal tidak rutin 
relatif rendah menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan masalah matematika diperlukan kemampuan 
berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir menjadi salah satu kemampuan yang perlu dikembangkan 
untuk menghadapi tantangan abad 21. Partnership for 21

st
 Century Skills mengidentifikasi kemampuan 

abad 21 meliputi kreatif dan inovatif (creativity and innovation), berpikir kritis dan pemecahan masalah 
(critical thinking and problem solving), komunikasi (communication), dan kolaborasi (collaboration) [7].  
Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan tersebut yaitu melalui proses pembelajaran. Proses 
pembelajaran di kelas difokuskan pada kemampuan 4C yaitu (1) creativity and innovation, siswa dapat 
menemukan solusi inovatif dan menyelesaikan secara kreatif, (2) critical thinking and problem solving, 
siswa menyelesaikan tantangan matematis dan mampu membuat argumen, (3) communication, siswa 
terampil berkomuniasi secara lisan dan tulisan, dan (4) collaboration,siswa dapat bekerja secara efisien 
dalam tim yang beragam. Proses pembelajaran yang tepat dapat mendorong siswa untuk mengembangkan 
kemampuan tersebut sekaligus meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selain itu, guru memiliki 
peran untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk meningkatkan 
kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Menurut Taksonomi Bloom hasil revisi, proses kognitif dibagi menjadi dua yaitu kemampuan 
berpikir tingkat rendah (Lower Order Thinking) yang meliputi mengingat, memahami, dan menerapkan, 
sedangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking) meliputi menganalisis, 
mengevaluasi dan mencipta [8].  Brookhart [9] mengemukakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi 
meliputi kemampuan menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi permasalahan matematika dengan 
penggunaan strategi yang tepat. Definisi lain mengenai kemampuan berpikir tingkat tinggi juga 
disampaikan dari Resnisk bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi yaitu non-algoritmik dengan jawaban 
yang tidak spesifik, soal-soal yang disajikan cenderung kompleks dan memiliki banyak solusi [10]. Selain 
itu, dalam pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi berpengaruh dalam kemampuan berpikir 
kritis siswa. Kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu kemampuan yang perlu dikembangkan di abad 
21. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, secara umum ada kesepakatan mengenai kemampuan berpikir 
tingkat tinggi merupakan proses berpikir yang meliputi kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan 
mencipta.  

Tingkatan dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi menganalisis, mengevaluasi, dan 
mencipta. Dalam mencapai tingkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi, siswa harus terlebih dahulu 
menguasai tingkatan awal dalam berpikir yaitu mengingat, memahami, dan menerapkan. Siswa tidak hanya 
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cukup sekedar menguasai tingkatan awal dalam berpikir tersebut, namun membutuhkan kemampuan lain 
yang lebih tinggi seperti kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kemampuan berpikir kritis menjadi salah 
satu bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi yang perlu dikembangkan karena kemampuan tersebut 
dapat menjawab tantangan abad 21. Kebutuhan siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir 
tersebut dapat didukung melalui kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan pembelajaran di kelas dapat 
ditandai dengan berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh siswa. Ada enam tahapan aktivitas yang 
menunjukkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa yaitu (1) menggali informasi, kegiatan 
penggalian informasi dimulai dengan merumuskan masalah oleh siswa yang sedemikian hingga menuntut 
siswa untuk melakukan investigasi terhadap masalah terlebih dahulu, (2) mengajukan dugaan, siswa 
mengajukan berbagai dugaan terkait dengan penyelesaian permasalahan yang diberikan. Melalui satu 
permasalahan siswa dapat menemukan berbagai dugaan penyelesaian, (3) melakukan inkuiri, dalam inkuiri 
siswa mengajukan pertanyaan, mencari informasi yang cukup dengan mengkaji dan menganalisa informasi 
untuk menjawab pertanyaan yang muncul, (4) membuat konjektur, siswa mengajukan suatu pernyataan 
sedemikia sehingga akan bernilai benar yang diperoleh berdasarkan kegiatan pengamatan dan percobaan, 
namun pernyataan tersebut masih perlu untuk dibuktikan, (5) mencari alternatif, siswa dapat memberikan 
penyelesaian dari suatu permasalahan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa sehingga melalui alternatif 
jawaban tersebut dapat diamati alur pemikiran siswa, dan (6) menarik kesimpulan menjadi kegiatan 
terakhir dalam penyelesaian masalah. Kegiatan menarik kesimpulan melatih siswa untuk menyampaikan 
hasil penyelesaian masalah yang diberikan dengan mengecek kembali jawaban dari masalah tersebut [11]. 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran diarahkan pada kegiatan atau aktivitas seperti menggali 
informasi dari permasalahan yang diberikan yang selanjutnya mencari penyelesaian dengan berbagai 
alternatif penyelesaian sampai pada penarikan suatu kesimpulan. Berbagai kegiatan yang dilakukan sebagai 
upaya untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Kemampuan berpikir tingkat 
tinggi yang dimiliki oleh siswa tidak dapat dimiliki secara langsung namun dapat diperoleh melalui latihan. 
Oleh karena itu, kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dapat dikembangkan melalui latihan dan 
berbagai kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.  

B. Mengembangkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi dalam Pembelajaran Matematika Realistik 

Dalam kegiatan pembelajaran, guru mempunyai peran yang penting dalam merancang kegiatan 
pembelajaran di kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pembelajaran matematika 
realistik adalah pembelajaran yang berusaha untuk membantu siswa dalam mengaitkan materi yang telah 
dipelajari dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan 
yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari [12]. Hal tersebut menunjukkan 
pembelajaran secara realistik menjadi titik awal pembentukan konsep dan gagasan matematika pada diri 
siswa. Melalui pembelajaran matematika realistik, siswa dapat memiliki kemampuan dan penguasaan 
konsep-konsep yang kuat dalam pembelajaran matematika, sehingga pemahaman siswa terhadap 
matematika dapat meningkat. 

Menurut Treffers [13] matematika realistik memiliki lima karakteristik yaitu (1) penggunaan 
konteks, digunakan sebagai langkah awal dalam pembelajaran. Permasalahan yang digunakan terkait 
dengan konsep matematika yang dikemas dalam bentuk permasalahan yang dapat dipelajari siswa 
sedemikian sehingga siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, (2) penggunaan model untuk mempermudah 
proses matematisasi, dimaksudkan sebagai sarana penghubung antara pengetahuan informal dengan 
formal. Siswa mengembangkan model untuk menyelesaikan masalah konteks yang diberikan. Diharapkan 
siswa dapat mengembangkan model matematis sampai diperoleh matematika formal dari masalah tersebut, 
(3) pemanfaatan hasil konstruksi siswa, dalam hal ini siswa diberikan kebebasan dalam menyelesaikan 
permasalahan berkaitan dengan materi untuk mengembangkan cara penyelesaian masalah dan aktivitas 
serta kreativitas siswa, (4) interaktivitas, dalam proses pembelajaran terjadi interaksi dalam rangka bertukar 
pikiran mengenai hasil pekerjaan siswa. Kegiatan tersebut bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan 
kemampuan kognitif dan afektif. Interaktivitas dapat didukung dengan kegiatan diskusi antar kelompok, 
kegiatan presentasi dan penarikan kesimpulan bersama dengan guru, (5) keterkaitan, berarti konsep-konsep 
dalam matematika memiliki keterkaitan satu sama lain. Melalui keterkaitan, pembelajaran matematika 
diharapkan dapat membantu siswa mengenal dan mempermudah dalam memahami lebih dari satu konsep 
matematika secara bersamaan.  

Kegiatan dalam pembelajaran matematika realistik yaitu penyelesaian masalah secara kontektual 
dapat mendorong siswa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat 
tinggi dapat dikembangkan melalui pembiasaan penyelesaian permasalahan yang melibatkan kemampuan 
menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Siswa didorong untuk menyelesaikan permasalahan 
konstektual yang diberikan berupa soal yang tidak rutin dengan pengetahuan yang telah dimiliki 
sebelumnya. Kemampuan siswa dalam menganalisis soal melatih siswa berpikir secara kritis dengan logis, 
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memecahkan masalah yang kompleks disertai dengan argumen, dan memahami masalah matematika 
terapan melalui analisis. Melalui menganalisis siswa dapat berpikir kritis yang mendorong dalam upaya 
pengembangan kemampuan berpiikir tingkat tinggi. Selain itu, pemberian tipe permasalahan secara 
kontekstual dengan melakukan pembuktian secara matematis dapat mendorong kemampuan berpikir siswa 
dalam menganalisis suatu permasalahan. Kemampuan menganalisis permasalahan juga dapat dilakukan 
dengan variasi pemberian informasi dalam soal untuk menemukan hubungan antar konsep terkait dengan 
permasalahan yang diberikan. Pemberian argumen matematis dalam penyelesaian soal mengarahkan siswa 
untuk mengembangkan kemampuan mengevaluasi. Sementara kreativitas siswa dalam menyelesaikan 
permasalahan yang diberikan dapat difasilitasi dengan tipe soal yang menyajikan informasi dalam berbagai 
bentuk secara kreatif dan membuat hubungan antar informasi. Hal tersebut mendorong siswa berpikir 
secara kreatif yang selaras dalam upaya mengembangkan kemampuan mencipta siswa.  

Pemberian tipe soal secara kontekstual dapat bermacam-macam sesuai dengan tujuan pembelajaran 
dan kemampuan yang akan dikembangkan.  

Kemampuan berpikir tingkat tinggi memiliki indikator yang dapat mewakili setiap aspek dalam 
kemampuan berpikir tingkat tinggi. Indikator tersebut dapat digunakan untuk membuat latihan soal yang 
mengacu pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Soal-soal yang diberikan kepada siswa dapat 
menggunakan indikator tersebut untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Menurut 
Mullis, et al [14] indikator dari kemampuan berpikir tingkat tinggi sebagai berikut. 

TABEL 1. INDIKATOR KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI 

Kemampuan Berpikir Indikator 

Menganalisis (Analysing) 1.  Kemampuan menyelesaikan soal tidak rutin 

2.  Kemampuan melakukan pembuktian matematis 

3.  Kemampuan menemukan hubungan antar konsep atau 

fakta matematis 

Mengevaluasi (Evaluating) 1.  Kemampuan memberikan justifikasi dengan merujuk 
pada fakta secara matematis 

2.  Kemampuan memberikan argumen yang matematis 

Mencipta (Creating) 1.  Kemampuan menyajikan informasi dalam berbagai 
bentuk secara kreatif 

2.  Kemampuan membuat hubungan antar informasi dan 

membuat keterkaitan antar gagasan matematis 

 
Berdasarkan indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi, siswa dapat dibiasakan untuk memecahkan dan 
menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan kemampuan dalam menganalisis, mengevaluasi, dan 
mencipta. Permasalahan yang diberikan kepada siswa diarahkan pada soal-soal yang disesuaikan dengan 
indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk mengembangkan kemampuan berpikir tersebut.   

Secara skematis, hubungan pembelajaran matematika realistik dan kemampuan berpikir tingkat 
tinggi digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 









GAMBAR 1. HUBUNGAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK DAN KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT 
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Pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat ditingkatkan melalui pemberian masalah 
secara kontektual yang bersifat terbuka (open-ended problem). Masalah terbuka atau open-ended  adalah 
permasalahan yang mempunyai banyak solusi atau strategi penyelesaian. Melalui permasalahan yang 
mengacu pada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, siswa diberikan kesempatan untuk 
berkontribusi, berkreasi dalam memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan dan 
pengalamannya. Penggunaan masalah yang bersifat terbuka menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam 
pembelajaran matematika realistik. Penggunaan soal yang terbuka dalam berbentuk uraian dapat 
memberikan ruang gerak bagi siswa untuk mengembangkan strategi dan kemampuan komunikasi siswa. 
Siswa dituntut untuk memiliki argumen yang mendukung penyelesaian masalah dan dapat 
mengomunikasikan proses berpikir dalam menyelesaikan soal. Menurut Newman & Wehkage [15] bahwa 
kemampuan siswa dalam berargumen, memecahkan masalah, mengkonstruksikan penjelasan dan mampu 
berhipotesis serta memahami hal-hal kompleks dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi.  

Berikut beberapa contoh permasalahan kontekstual untuk mengembangkan kemampuan berpikir 
tingkat tinggi siswa. 

Contoh : 
1. Pak Hanan hendak menabung uang di bank sejumlah Rp12.000.000,00. Sebelumnya Pak Hanan 

mengambil brosur dari dua bank yang berbeda yaitu Bank Surya dan Bank Yudha. Kedua bank tersebut 
memiliki perbedaan yaitu pemberian bunga yang ditawarkan. Bank Surya menawarkan bunga kredit 
sebesar 10% pertahun dan bunga tabungan sebesar 0,05% perbulan. Sedangkan bank Yudha 
menawarkan bunga kredit sebesar 12% pertahun dan bunga tabungan sebesar 0,12% pertahun. Bank 
mana yang sebaiknya dipilih oleh Pak Hanan untuk tempat menabung dan berikan alasanmu? 
Bandingkan tabungan Pak Hanan selama 12 bulan di Bank Surya dan di Bank Yudha? 

Penjelasan 
Masalah kontekstual tersebut dapat mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi dengan menganalisis 
permasalahan. Siswa didorong menyelesaikan permasalahan sesuai dengan hasil analisis yang 
didukung dengan informasi yang diperoleh secara matematis. Dalam soal tersebut siswa diminta 
menentukan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih bank untuk menabung. Penyelesaian 
pertanyaan pertama siswa dapat dicek dengan menjawab pertanyaan kedua, sehingga diharapkan 
jawaban pertanyaan kedua menjadi pendukung dari jawaban pertama. Jawaban siswa tersebut akan 
memberikan pemahaman siswa bahwa dalam memilih bank untuk menabung harus memperhatikan 
besar bunga tabungan yang diberikan oleh suatu bank. Pemahaman tersebut penting bagi siswa karena 
berkaitan dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menambah pemahaman konsep 
siswa.    

2. Perusahaan Prime Generation sedang melakukan analisis keuangan untuk perbaikan dan kemajuan 
perusahaan tersebut. Analisis keuangan dilakukan secara rutin setiap bulannya agar dapat diketahui 
dengan jelas kondisi keuangan perusahaan tersebut. Adapun analisis keuangan tiga bulan pertama 
perusahaan Prime Generation sebagai berikut. 

No Modal Perusahaan (rupiah) Biaya Operasional 
Pendapatan Perusahaan 

(rupiah) 

1 35.000.000 3.500.000 39.550.000 

2 54.600.000 4.500.000 55.400.000 

3 45.850.000 4.200.000 50.050.000 

  
a. Berdasarkan hasil analisis tersebut, deskripsikan kondisi keuangan Perusahaan Prime Generation 

untuk setiap bulannya dari bulan pertama sampai bulan ketiga! 
b. Buatlah prediksi keuangan di bulan keempat pada Perusahaan Prime Generation agar mendapat  

keuntungan sebesar Rp5.380.000,00! 

Penjelasan 
Soal nomor 2 (dua) merupakan soal konteksual dengan dua pertanyaan. Pada soal 2(a) siswa diminta 
mendeskripsikan keadaan keuangan tiga bulan pertama yang disertai dengan alasan secara matematis. 
Melalui soal 2(a) dapat digunakan untuk mengecek pemahaman siswa mengenai materi yang telah 
dipelajari. Sedangkan soal 2(b) merupakan jenis soal terbuka yang memungkinkan siswa memiliki 
penyelesaian yang beragam. Dalam soal 2(b) siswa diberikan kebebasan untuk menentukan modal 
perusahaan, biaya operasional, dan pendapatan perusahaan dengan ketentuan perusahaan tersebut 
mengalami keuntungan sebesar Rp5.380.000,00. Jawaban dari pertanyaan 2(b) mendorong siswa untuk 
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kreatif dalam menentukan informasi berupa modal, biaya operasional, dan pendapatan untuk 
mendapatkan keuntungan sesuai dengan soal. Melalui pertanyaan nomor 2 siswa dapat 
mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang meliputi menganalisis, mengevaluasi, dan 
mencipta.  
 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa melalui pembelajaran matematika 

realistik dapat dilakukan dalam proses pembelajaran dengan tipe soal yang mengarah pada kemampuan 

menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Melalui pembelajaran matematika realistik siswa dapat 

memiliki kemampuan dan penguasaan konsep dalam matematika. Selain itu, matematika realistik dapat 

membantu siswa menemukan kembali konsep-konsep matematika yang telah dipelajari atau materi  yang 

belum dipelajari, bahkan menemukan hal yang baru. Kegiatan pembelajaran menggunakan matematika 

realistik dapat mendorong dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam 

pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi diperlukan peran guru dalam pembelajaran.  

B. Saran 

Pembelajaran matematika realistik yang diintegrasikan dengan indikator kemampuan berpikir 

tingkat tinggi perlu dikaji lebih lanjut dan didukung dengan pengembangan perangkat pembelajaran, 

misalnya RPP, LKS, buku guru, buku siswa, dan instrument pembelajaran yang lainnya.  
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