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PENERAPAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK PADA
TOPIK BANGUN RUANG

Sehatta Saragih

ABSTRAK
Paradigma baru pembelajaran matematika menekankan pentingnya peran aktif siswa dalam membangun
pengetahuannya melalui pengalaman nyata yang dirancang oleh guru. Konteks ini diyakini memberikan
kontribusi yang lebih bermakna bagi siswa dalam membangun pengetahuan matematika dan sikap
positipnya terhadap matematika. Salah satu pendekatan pembelajaran matematika yang dapat
mengakomodir tuntutan adalah Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). Berangkat dari solusi yang
dikemukakan ini, maka permasalahan penelitian ini adalah: (1). Apakah terdapat perbedaan peningkatan
kemampuan geometri dan sikap positip terhadap matematika antara siswa yang dibelajarkan melalui
pendekatan PMR dengan pendekatan matematika biasa (PMB). (2). Apakah ada interaksi antara
kemampuan awal matematika (KAM) dengan pembelajaran dalam peningkatan kemampuan geometri
dan sikap positip terhadap matematika. (3). Seberapa besarkah kontribusi KAM terhadap peningkatan
kemampuan geometri dan sikap positip terhadap matematika. Bentuk penelitian adalah kuasi eksperimen
dengan subjek siswa kelas VIII di Kabupaten Siak. Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan: (1)
terdapat perbedaan peningkatan kemampuan geometri dan sikap positip terhadap matematika antara
siswa yang dibelajarkan melalui pendekatan PMR dengan PMB); (2) Kemampuan awal matematika
tidak berinteraksi dengan pembelajaran dalam peningkatan kemampuan geometri, tetapi kedua factor
tersebut berinteraksi dalam peningkatan sikap positip siswa. (3). Kemampuan awal matematika siswa
memberikan kontribusi sebesar 29,4% terhadap peningkatan kemampuan geometri dan 26,1% terhadap
peningkatan sikap matematika.

PENDAHULUAN
Prestasi matematika siswa pada semua jenjang pendidikan dasar khsusunya dijenjang Sekolah Menengah
Pertama belumlah memuaskan. Hal ini didasarkan pada fakta hasil Ujian Nasional (UN) tahun 2007
adalah 6,96, tahun 2008 adalah 6,69 dan 7,60 pada tahun 2009 (Sumber, BSNP 2009). Kemudian dalam
skala internasional, prestasi matematika siswa SMP Indonesia berdasarkan hasil assessment TIMSS
(Trends in International Mathematics and Sciences Study) tahun 2003 di bawah naungan International
Association for the Evaluation of Educational Achievement (IAEA), menempatkan siswa SMP di Indonesia
pada peringkat 34 dari 40 negara yang berpartisipasi dalam penelitian ini (Lew, 2004).

Belum optimalnya hasil belajar siswa menunjukkan bahwa masih terdapat bagian (topik)
matematika yang belum terkuasai oleh siswa, salah satu diantaranya adalah topik geometri. Fakta
menunjukkan rata-rata hasil UN siswa pada topik geometri pada tahun 2007 adalah 4,32, tahun 2008
menurun menjadi 3,92 dan pada UN tahun 2009 menurun lagi menjadi 3,57, (Sumber, BSNP 2009).
Sejalan dengan hasil UN tersebut Soedjadi (1991), mengemukakan bahwa unit geometri tampak merupakan
unit dari pelajaran matematika yang tergolong sulit, antara lain terlihat bahwa murid sukar mengenal dan
memahami bangun-bangun geometri terutama bangun-bangun ruang serta unsur-unsurnya. Kondisi ini
ditemui di jenjang pendidikan dasar maupun menengah.

Rendahnya kemampuan geometri siswa tidak terlepas dari pengelolaan pembelajaran, karena
diyakini bahwa faktor tersebut merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan siswa. Kenyataan
di lapangan, umumnya guru matematika lebih menekankan bangun ruang dari aspek ingatan dan
pemahaman seperti banyaknya titik sudut, rusuk, bidang sisi, mencari luas bidang sisi, dan volume. Guru
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sering melupakan, mengenalkan konsep keruangan kepada siswa dari aspek perubahan persepsi sisiwa
ketika bangun tiga dimensi digambarkan pada dua dimensi. Meskipun sudah menggunakan alat peraga
untuk menumbuhkan pengertian siswa tentang konsep-konsep bangun ruang, guru jarang menjelaskan
adanya perubahan tertentu bila objek tiga dimensi digambar pada bidang dua dimensi.

Kerans (1995) menyatakan bahwa penyebabnya rendahnya kemampuan geometri antara lain: (1)
kelemahan guru dalam memahami konsep geometri; (2) metode yang digunakan guru kurang melibatkan
aktivitas siswa; (3) kekeliruan dalam buku penunjang. Senada dengan Kerans, Soedjadi (1991)
mengungkapkan lemahnya kemampuan siswa dalam topik geometri tidak telepas dari beberapa faktor,
diantaranya adalah: (1) materi yang dirasakan sulit oleh sebagian besar siswa; dan (2). strategi proses
belajar yang digunakan oleh guru tidak sesuai dengan tingkat intelektual siswa. Kemudian dari laporan
hasil studi TIMSS (1999) yang dilakukan di 38 negara (termasuk Indonesia) oleh Mullis, et.al. (2000)
dan Suryadi (2005) mengungkapkan bahwa sebagian besar kegiatan pembelajaran matematika belum
berfokus pada pengembangan penalaran matematik atau kemampuan berpikir logis siswa. Senada dengan
laporan TIMSS, Hudojo (2002) mengemukakan bahwa kegiatan pembelajaran yang umum terjadi di
lapangan saat ini tidak mengakomodasi pengembangan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah,
penalaran, koneksi, dan komunikasi matematis. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pengelolaan
pembelajaran matematika belum sejalan dengan paradigm baru pembelajaran matematika, sehingga tidak
berlebihan jika reformasi pengelolaan pembelajaran perlu segera dilakukan oleh guru. Cooney (dalam
Sumarno, 2005) menyarankan reformasi pembelajaran matematika dari pendekatan belajar meniru
(menghapal) ke belajar pemahaman yang berlandaskan pada pandangan knowing mathematics is doing
mathematics yaitu pembelajaran yang menekankan pada doing atau proses dibandingkan dengan knowing
that. Paradigma ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam menemukan
kembali (reinvent) konsep-konsep matematika, melakukan refleksi, abstraksi, formalisasi dan aplikasi.

Posisi siswa sebagai objek dan mitra guru dalam proses pembelajaran sangat menentukan
keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan akan
membentuk sikap siswa terhadap pelajaran matematika dan akan terlihat pada perilaku mereka saat belajar
matematika. Slameto (1995) mengemukakan bahwa sikap terbentuk melalui pengalaman yang berulang-
ulang, imitasi, sugesti, dan melalui identifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman belajar matematika
yang menyenangkan siswa secara berulang-ulang akan memberikan image positip siswa terhadap
matematika. Jika siswa berpandangan positip terhadap matematika maka perilaku mereka dalam belajar
matematika adalah aktif, tekun dan tetap bersemangat. Salah satu cara agar siswa memperoleh pengalaman
belajar matematika yang menyenangkan dengan menempatkan siswa sebagai pembangun utama
pengetahuannya melalui penyelesaian masalah-masalah kontekstual yang mereka alami menurut cara-
cara yang mereka anggapa benar. Dengan cara ini siswa akan merasakan lebih dihargai dan dapat melihat
manfaat pengetahuan yang dipelajarinya dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Dengan demikian
mereka akan lebih mudah menerima materi yang dirancang guru dan akan meningkatkan image positipnya
terhadap matematika.

Salah satu pendekatan pembelajaran matematika yang memberikan kesempatan kepada siswa
menemukan kembali (re-invention) konsep, prinsip geometri dengan memanfaatkan konteks nyata yang
mereka kenal dalam kehidupannya sehari-hari adalah pendekatan RME, dan di Indonesia dikenal dengan
sebuatan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). Freudenthal (1994) mengemukakan bahwa
matematika merupakan aktivitas insani (mathematics as human activity). Ide utama dari pendekatan
matematika realistik adalah siswa harus diberi kesempatan untuk menemukan kembali (re-invention) ide
dan konsep matematika melalui penjelajahan berbagai situasi dan persoalan dunia nyata atau real world
dengan bimbingan orang dewasa dan secara bertahap berkembang menuju kepemahaman matematika.
Pendekatan PMR berpandangan bahwa matematika sebagai aktivitas manusia, yang dikembangkan dengan
tiga prinsip dasar, yaitu (a) penemuan terbimbing dan bermatematika secara progresif; (b) penomena
pembelajaran; dan (c) pengembangan model mandiri serta memiliki karakteristik yaitu: (1) menggunakan
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masalah kontekstual, (2) menggunakan model, (3) menggunakan kontribusi siswa, (4) terjadinya interaksi
dalam proses pembelajaran, (5) menggunakan berbagai teori belajar yang relevan, saling terkait, dan
terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya (Treffers, 1991; Gravemeijer, 1994).

Proses pemodelan dari model of ke model for yang dikembangkan siswa dalam suatu diskusi
dibawah bimbingan guru, merupakan suatu proses yang logis yang dapat dilihat oleh siswa sendiri. Aktivitas
belajar yang berulang-ulang melalui pemodelan ini akan melatih siswa dalam membentuk kemampuan
matematika siswa yang lebih bermakna. Hasil-hasil penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa penerapan
pendekatan RME di jenjang SD dan SMP memberikan dampak terhadap hasil belajar, sikap, berpikir
logis, kemandirian belajar, Saragih Sahat, 2007; Turmudi, 2004; Haji, 2005; Armanto 2002; Fauzan
2002; Zulkardi 1999; Aripin Zainal 2007; Yuwono 1999.

Piaget, memberikan batasan tahapan perkembangan mental siswa yang berumur 7-12 tahun adalah
tahap konkret. Namun hasil penelitian Sumarno (1987) menunjukkan anak-anak di Indonesia seumur
dengan siswa SMU masih banyak yang belum mencapai tahap formal. Fakta ini menunjukkan bahwa
tingkat perkembangan mental anak-anak Indonesia seumur siswa SMP masih berada pada tahap konkret
atau semi formal, sehingga masih memerlukan konteks-konteks nyata dalam belajar matematika. Hal ini
mengindikasikan bahwa penerapan pendekatan PMR dalam pembelajaran matematika di SMP dipandang
masih relevan dan dibutuhkan.

Agar interaksi antar berbagai komponen pembelajaran berjalan optimal, guru perlu menciptakan
lingkungan belajar yang mendukung optimalisasi terjadinya interaksi tersebut. Salah satu strategi
pembelajaran yang mendukung terciptanya suasana belajar dimana siswa dapat berintekasi secara optimal
adalah belajar dalam kelompok kecil. Lie (2005) mengungkapkan bahwa belajar dalam kelompok kecil
Cooperative Learning memberikan landasan teoritis bagaimana siswa dapat sukses belajar bersama orang
lain. Dalam Cooperative Learning, siswa dipandang sebagai makhluk sosial yang dapat saling berinteraksi
yang menguntungkan sesama.

Rumusan  Masalah
Bertolak dari uraian di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:
1. Apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan geometri antara siswa yang dibelajarkan melalui

PMR dengan siswa yang dibelajarkan melalui PMB?
2. Apakah terdapat interaksi antara KAM dan pembelajaran dalam peningkatan kemampuan geometri?
3. Seberapa besarkah kontribusi KAM dalam peningkatan kemampuan geometri?
4. Apakah terdapat perbedaan peningkatan sikap positip matematika antara siswa yang dibelajarkan

melalui pendekatan PMR dan kelompok kecil dengan yang dibelajarkan melalui pendekatan PMB.
5. Apakah terdapat interaksi antara KAM dan pembelajaran dalam peningkatan sikap positip siswa

terhadap matematika.
6. Seberapa besarkah kontribusi KAM dalam peningkatan sikap positip matematika siswa.

Metodologi  Penelitian
Jenis penelitian adalah eksperimen dengan populasi siswa kelas VIII SMP Negeri se-Kabupaten Siak Tp.
2010/2011. Sampel penelitian diwakili oleh sekolah-sekolah pada level menengah yang ditetapkan dengan
menggunakan tehnik sampel acak kelas, sehingga diperoleh sampel penelitian sebagai berikut.

Tabel-1. Sebaran Sampel Penelitian

 Nama Sekolah  Kelompok Jumlah 
Eksperimen Kontrol  

SMPN 23 SIAK 32 32 64 
SMPN 7 SIAK 34 34 67 
SMPN 4 SIAK 28 39 68 
Total 93 105 199 
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Desain penelitian yang digunakan adalah Pretes and Postest Group Design (Tuckman, 1978;
Ruseffendi, 1998; McMillan & Schumacher, 2001), yakni:

O X O
O - O

Instrumen penelitian yang digunakan adalah instrumen tes kemampuan geometri dan angket
(questionnaire) sikap terhadap matematika. Untuk menganalisis data penelitian digunakan uji t untuk
data yang normal dan homogen dan uji lain yang sesuai jika data tidak normal, uji anava dua jalur dan uji
korelasi. Mengingat masalah pokok penelitian adalah melihat peningkatan kemampuan geomteri dan
sikap positip terhadap matematika maka data penelitian yang dianalisis adalah data N-Gain siswa.

Hasil Penelitian
Kemampuan Geometri

Peningkatan Kemampuan Geometri Berdasarkan Pembelajaran. Berdasarkan hasil pre dan pos tes
diperoleh deskripsi kemampuan geometri siswa dari kedua kelompok pembelajaran seperti yang dimuat
pada Tabel 2.

 Tabel 2. Deskripsi Kemampuan Geometri Siswa Berdasarkan Pembelajaran

 Data di atas menginformasi bahwa kemampuan geometri siswa kedua kelompok
pembelajaran meningkat dengan besaran yang berbeda. Siswa yang dibelajarkan melalui pendekatan
PMR dan kelompok kecil memperoleh peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan
pendekatan PMB. Untuk melihat signifikansi perbedaan tersebut digunakan uji t, dengan H

0
:  ì

1
=

ì
2 
dimana ì

1 :
 rataan peningkatan kemampuan geometri kelompok PMR dan ì

2:
 rataan peningkatan

kemampuan geometri kelompok PMB. Rangkuman hasil uji perbedaan tersebut disajikan pada
Tabel 3.

Tabel 3. Uji Peningkatan Hasil Belajar Siswa Berdasarkan Pembelajaran

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai sig uji t diperoleh 0,00 < 0,05. Dengan demikian H
0

ditolak, sehingga disimpulkan rataan peningkatan kemampuan geometri siswa yang mendapat pendekatan
PMR dan kelompok kecil secara signifikan lebih tinggi dari pada siswa yang dibelajarkan dengan pendekatan
PMB. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan PMR dan kelompok kecil lebih unggul dibandingkan

 
  
Sumber Data 

Pendekatan PMR  Pendekatan PMB 
Rataan Rataan 

Pretes Postes N-Gain Pretes Postes N-Gain 
N 93 93 93 105 105 105 
Rata-rata 24.55 75.28 0.675 22.14 61.15 0.430 
Simpangan Baku 5.21 6.26 0.065 5,98 7.26 0.0752 

 Skor Maks: 100 
 

  

Pendekatan N Rataan 
Selisih 
Rataan 

t dk Sig Ho 

PMR 93 0.675 0,245 
7,96 196 0,000 Ditolak 

PMB 105 0.430 
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dengan pendekatan PMB dalam meningkatkan kemampuan geometri siswa.

Interkasi Pembelajaran dan KAM dalam Peningkatan Kemampuan Geometri. Analisis data
kemampuan geometri siswa berdasarkan KAM dan pembelajaran dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Rekapitulasi Data Kemampuan Geometri Berdasarkan KAM dan Pembelajaran

Data pada Tabel 4 menunjukkan rataan peningkatan kemampuan geometri siswa yang dibelajarkan
dengan PMR dan kelompok kecil pada setiap level KAM lebih baik dibandingkan dengan PMB. Jika
dilihat selisih peningkatannya berturut-turut adalah pada KAM level tinggi sebesar 0,220, KAM level
sedang sebesar 0,202 dan KAM level rendah sebesar 0,149. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan
PMR memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan dengan PMB dalam peningkatan kemampuan
geometri siswa. Dengan kata lain ada pengaruh positip penerapan PMR terhadap peningkatan kemampuan
geometri siswa. Kemudian jika dicermati kemampuan geometri siswa berdasarkan KAM maka dapat
dikatakan bahwa semakin tinggi KAM yang dimilki siswa semakin tinggi pula peningkatan kemampuan
geometri yang diperoleh siswa. Artinya ada hubungan yang positip antara KAM dengan kemampuan
geometri siswa.

Memperhatikan kedua hasil analisis tersebut maka dapat dikatakan bahwa kemampuan awal
matematika dan pembelajaran memberikan kontribusi secara terpisah dalam peningkatan kemampuan
matematika siswa. Untuk lebih jelasnya kedudukan interaksi kedua faktor tersebut akan diuji dengan
anava dua jalur, seperti yang dimuat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji ANAVA Interaksi Pembelajaran dengan KAM dalam Peningkatan Kemampuan
Geometri

Fakta yang dimuat pada Tabel 5 menginformasikan bahwa Ho untuk faktor pembelajaran dan
KAM ditolak. Artinya kedua factor tersebut memiliki kontribusi yang menyebabkan adanya perbedaan
peningkatan kemampuan geometri siswa. Kemudian Ho untuk interaksi kedua factor tersebut diterima.
Artinya secara bersama-sama kedua factor tersebut tidak berkontribusi dalam peningkatan kemampuan
geometri siswa.

Dari hasil analisis data disimpulkan bahwa factor KAM memberikan kontribusinya terhadap
peningkatan kemampuan geometri siswa. Sehubungan dengan hal ini, maka dengan menggunakan uji
korelasi diperoleh fakta bahwa nilai r

xy
 = 0,542 sehingga diperoleh nilai determinasinya sebesar 0,294.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan kemampuan geometri siswa sebesar 29,4 ditentukan
oleh factor KAM dan selebihnya dipengaruhi oleh factor lain.

  
Kelompok Data PMR PMB 

 x s N x s N 
Keseluruahan 0.675 0.065 93 0.430 0.075 105 
K Tinggi  0.732 0.063 18 0.512 0.066 16 
A Sedang 0.642 0.066 56 0.440 0.067 70 
M Rendah  0.573 0.056 19 0.324 0.052 19 

 

 
Sumber Data JK dk RJK F Sig. Kes 
PAM 0,528 2 0,264 61,5 0,000 Tolak Ho 
Pembelajaran 0,386 1 0,368 92 0,000 Tolak Ho 
PAM * Pembelajaran 0,068 2 0,034 8,5 0,335 Terima Ho 
Kesalahan 0,866 196 0,004    
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 Sikap Terhadap Matematika

Peningkatan Sikap Terhadap Matematika Berdasarkan Pembelajaran. Dari tanggapan siswa yang
dimuat dalam angket sikap, diperoleh data sikap siswa yang menggambarkan tanggapan mereka terhadap
matematika sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran. Adapun deskriptif data sikap tersebut dirangkum
dalam Tabel 6.

Tabel 6. Deskripsi Sikap Terhadap Matematika Berdasarkan Pembelajaran

Data di atas menunjukkan bahwa sikap siswa terhadap matematika kedua kelompok pembelajaran
sama-sama meningkat, namun siswa kelompok PMR memperoleh peningkatan yang lebih tinggi.
Selanjutnya, untuk melihat apakah perbedaan peningkatan skor sikap tersebut signifikan atau tidak
digunakan uji Mann-Whitney Test, karena data sikap dari kelompok PMR tidak berdistribusi normal.

Tabel 7. Uji Perbedaan Peningkatan Sikap Terhadap Matematika Berdasarkan Pembelajaran

Dari hasil analisis data diperoleh informasi bahwa nilai sig untuk uji perbedaan peningkatan
sikap siswa adalah 0,000 < “ = 0,05. Hal ini berarti H

0
 ditolak, sehingga disimpulkan terdapat perbedaan

yang signifikan peningkatan sikap terhadap matematika antara siswa yang dibelajarkan melalui pendekatan
PMR dengan pendekatan PMB. Kemudian mengingat rataan N-Gain sikap siswa kelompok PMR lebih
tinggi dibandingkan dengan kelompok PMB, maka dapat dinyatakan bahwa pendekatan PMR secara
signifikan lebih unggul dibandingkan dengan pendekatan PMB dalam meningkatkan sikap siswa terhadap
matematika.

Interkasi Pembelajaran dan KAM dalam Peningkatan Sikap Terhadap Matematika

Data pada Tabel 8 menggambarkan rataan N-Gain dan deviasi standar sikap siswa terhadap
matematika berdasarkan pembelajaran dan KAM.

Tabel 8. Rekapitulasi Data Sikap Matematika Berdasarkan KAM dan Pembelajaran

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan secara umum bahwa siswa yang memiliki KAM yang

   Rataan 
Statistik Pendekatan PMR Pendekatan PMB 

 Pretes Postes N-Gain Pretes Postes N-Gain 
N 92 92 92 101 101 101 
Rata-rata 96,3 118 0.450 97,8 115 0.3597 
Simpangan Baku 11,3 13,78 0.130 12,56 13,91 0.1115 

  

 Pendekatan N Rataan Beda Rataan t dk Sig. H0 
PMR 92 0.4505 

0,0908 -5.362 192 0,000 Ditolak 
PMB 101 0.3597 

 

Kelompok Data Pendekatan PMR Pendekatan PMB 
 x s N x s N 

Keseluruahan 0.444 0.131 93 0.348 0.112 105 
K Tinggi  0.611 0.046 18 0.565 0.036 16 
A Sedang 0.452 0.046 56 0.334 0.045 70 
M Rendah  0.288 0.050 19 0.281 0.049 19 
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lebih tinggi, memperoleh peningkatan sikap terhadap matematika yang lebih tinggi. Fakta ini
mengindikasikan ada hubungan liner antara KAM dengan sikap terhadap matematika. Kemudian jika
diperhatikan antara kedua kelompok pembelajaran, siswa yang berada pada level KAM rendah peningkatan
sikap positipnya terhadap matematika relative sama. Fakta ini menunjukkan indikasi bahwa KAM dan
pembelajaran memiliki kontribusi bersama dalam peningkatan sikap siswa khususnya pada level KAM
rendah.

Adanya hubungan antara KAM dan pembelajaran dalam peningkatan sikap matematika
menunjukkan bahwa kedua faktor secara bersama-sama memberikan dampak terhadap perbedaan
peningkatan sikap positip terhadap matematika. Sehubungan dengan hal ini, untuk mengetahui ada atau
tidak adanya kontribusi pembelajaran, KAM, dan interaksinya secara signifikan dalam peningkatan sikap
terhadap matematika digunakan uji ANAVA . Hasil analisis uji ANAVA dua jalur diperoleh fakta seperti
yang dirangkum pada Tabel 9

Tabel 9. Hasil Uji Anava Interaksi Pembelajaran dan KAM Dalam Peningkatan Sikap Matematika

Berdasarkan data yang dimuat pada tabel di atas diperoleh fakta Ho ditolak untuk faktor KAM,
pembelajaran, dan interaksi kedua faktor tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor KAM,
pembelajaran dan interaksi KAM dan pembelajaran secara signifikan berkontribusi dalam perbedaan
peningkatan sikap positip siswa terhadap matematika. Grafik 4.5 berikut dapat lebih memperjelas tidak
adanya interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan KAM terhadap peningkatan sikap positip siswa
terhadap matematika.

Grafik 2. Interkasi Pembelajaran dengan PAM terhadap Sikap

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa KAM berkontribusi terhadap peningkatan sikap positip

 
Sumber Data JK df RJK F Sig. Kes 

PAM 1.615 2 .808 139.801 .000 Tolak Ho 
Pembelajaran 0.105 1 .105 18.230 .000 Tolak Ho 
PAM* Pembelajaran 0.100 2 .050 8.669 .000 Tolak Ho 
Kesalahan 1.069 185 .006    
Total 34.319 191     
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siswa. Sehubungan dengan hal ini, maka dengan menggunakan uji korelasi diperoleh fakta bahwa nilai r
xy

= 0,491 sehingga diperoleh determinasinya sebesar 0,264. Hal ini berarti sebesar 26,1% factor KAM
mempengaruhi peningkatan sikap positip siswa terhadap matematika dan selebihnya dipengaruhi oleh
factor lain.

Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis data, maka akan diuraikan secara singkat interpretasi terkait dengan

variabel penelitian, yakni faktor pembelajaran, kemampuan geometri, dan sikap siswa terhadap matematika.
Faktor Pembelajaran. Hasil analisis data menunjukkan bahwa penerapan pendekatan PMR secara
signifikan dapat meningkatkan kemampuan geomteri dan sikap positif matematika siswa yang lebih baik
daripada pendekatan PMB. Hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa siswa yang
dibelajarkan dengan pendekatan PMR, kemampuan pemecahan masalah matematik yang lebih tinggi
Nila (2010), Sugiman (2010); mempunyai kemampuan berpikir logis dan sikap positip secara signifikan
lebih baik, Sahat (2007); dibanding siswa yang dibelajarkan dengan PMB. Adanya peningkatan kemampuan
geometri dan sikap yang lebih baik menunjukkan bahwa pendekatan PMR lebih unggul dibandingkan
dengan pembelajaran biasa. Keunggulan yang dimaksud ditemukan dalam karakteristik PMR yakni (1).
bahan ajar, yang dirancang dengan mengedepankan masalah kontekstual sebagai starting point, mendorong
terjadinya proses penemuan kembali (reinvention) konsep-konsep geometri melalui proses matematisasi
horsizontal yang dibangun sendiri oleh siswa. Kondisi ini tidak ditemui pada pendekatan PMB, yang
menempatkan masalah-masalah kontekstual sebagai aplikasi dari konsep yang dipelajari. Terkadang aplikasi
konsep yang diberikan kurang dekat dengan masalah nyata yang dialami siswa, sehingga kurang menarik
bagi siswa untuk diselesaikan. Penempatan masalah kontekstual diawal pembelajaran, mempercepat
terjadinya asimilasi dan akomodasi materi yang dipelajari siswa dengan pengetahuan yang telah dimilikinya.

Disisi lain dengan proses pemodelan dari model of ke model for, membuat siswa lebih mudah
menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang mereka anggap benar dan memotivasi mereka karena
adanya tantangan. Secara perlahan namun pasti, jika kondisi pembelajaran yang demikian berjalan dengan
kontiniu berdampak pada kemampuan geometri siswa yang lebih baik. Hebb (Ruseffendi, 1988)
mengemukakan bahwa kecerdasan tergantung pada faktor lingkungan, sehingga untuk meningkatkan
kecerdasan seseorang dapat dilakukan dengan memperkaya lingkungan belajar. Kondisi ini membuat
pendekatan PMR menjadi lebih baik dalam proses pembelajaran matematika secara biasa.

(2) Guru, dalam pendekatan PMR berperan sebagai fasilitator, mediator, dan mitra/partner yang
mendampingi siswa dalam membangun pengetahuannya. Oleh sebab itu PMR berpandangan bahwa siswa
adalah mitra guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kondisi ini cenderung menempat guru menjadi
tutor sebaya bagi siswa sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangkannya ikatan emosional antar
siswa dengan guru. Hal ini akan mendorong siswa akan lebih terbuka kepada guru, sehingga dapat dijadikan
sebagai modal dalam melakukan negoisasi. Disamping itu, kedekatan guru dengan siswa merupakan
salah satu faktor utama yang mampu meminimalkan kecemasan siswa dalam belajar.

Sebaliknya dalam pendekatan PMB aktivitas rutinitas guru dalam kelas adalah menjelaskan konsep,
menjelaskan contoh soal, memberikan soal-soal latihan yang harus dikerjakan siswa sesuai dengan contoh
yang diberikan oleh guru, dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Rendahnya keterlibatan siswa dalam
membangun pengetahuannya, mendorong siswa menghafal konsep atau prosedur, pemahaman konsep
matematika yang rendah, dan kurang mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam menyelesaikan
masalah. Siswa kurang memiliki kreativitas dalam menyelesaikan masalah-masalah tidak rutin walaupun
sangat sederhana, karena terbiasa dengan prosedur yang kaku.

Ringkasnya, perbedaan kedua pendekatan tersebut terlihat pada proses pembentukan pengetahuan
siswa oleh guru. Dalam PMR, guru ditempat sebagai mitra sehingga kegiatan pembelajaran cenderung
terfokus pada siswa. Sedangkan dalam PMB, guru ditempat sebagai sumber informasi belajar yang utama
bagi siswa sehingga kegiatan pembelajaran cenderung terfokus pada guru.
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(3) Siswa berperan aktif, dalam pendekatan PMR siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan
strategi-strategi informal mereka dalam pemecahan masalah yang mengarah pada pengkontruksian
prosedur-prosedur pemecahan matematika yang sebenarnya (matematika). Dengan produksi dan kontribusi
tersebut, siswa dengan inisiatif sendiri terdorong untuk merefleksi bagian-bagian pemecahan masalah
yang mereka anggap penting dalam belajar mereka. Kondisi belajar yang demikian tidak dijumpai dalam
pendekatan PMB, karena siswa disuguhkan dengan pengetahuan yang sudah jadi. Dampak dari kondisi
ini, siswa akan menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan prosedur baku yang mereka terima dari
penjelasan guru. Hal ini menunjukkan bahwa peran aktif siswa untuk membangun pengetahuannya sangat
rendah, sehingga pengalaman belajar yang diperoleh kurang bermakna. Akibatnya, mereka tidak memiliki
kemampuan untuk melakukan refleksi bagian-bagian penting dalam belajarnya dari pemecahan masalah
yang mereka buat.

 (4) Interaksi, baik antar siswa maupun antara siswa dengan guru dalam pendekatan PMR
merupakan hal yang sangat mendasar. Bentuk interaksi yang terjadi dapat berupa negoisasi, penjelasan,
pembenaran, setuju, tidak setuju, pertanyaan atau refleksi digunakan untuk mencapai bentuk formal dari
bentuk-bentuk informal siswa. Hal ini terjadi karena paradigma belajar dalam pandangan pendekatan
PMR, siswa didorong membangun pengetahuan (konstruktivisme). Sedangkan dalam PMB paradigma
belajar adalah mendengarkan, menyimak dan berlatih menyelesaikan soal/masalah. Kondisi ini mendorong
siswa pasif, karena mereka diposisikan sebagai pendengar yang baik.

Kemampuan Geometri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan geometri siswa baik yang
dibelajarkan dengan pendekatan PMR dan PMB sama-sama meningkat, namun siswa yang dibelajarkan
dengan PMR memeperoleh peningkatannya yang lebih tinggi. Kemudian memperhatikan rataan kemampuan
geometri kedua kelompok siswa dapat dikatakan bahwa pencapaian kemampuan geometri tersebut belumlah
optimal. Ada beberapa faktor yang patut diduga sebagai penyebab hal ini, salah satu diantaranya
terdapatnya beberapa item soal dalam bentuk soal cerita. Secara umum pada item ini siswa mengalami
kesulitan dalam merencanakan model penyelesaiaan masalah yang diberikan. Lemahnya kemampuan
siswa dalam pemecahan masalahan yang melibatkan kemampuan matematika tingkat tinggi bukan hal
baru dalam pembelajaran matematika. Catel (dalam Ruseffendi, 2006) mengungkapkan salah satu
permasalahan matematika yang dapat menuntut siswa menggunakan kemampuan nalar dan berfikir kritis
adalah memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan keruangan.

Sikap terhadap Matematika. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan sikap positip
siswa terhadap matematika pada semua sampel penelitian, dan terdapat perbedaan yang signifikan sikap
positif terhadap matematika antara siswa yang dibelajarkan melalui pendekatan PMR dengan pendekatan
PMB. Hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya yang dikemukakan oleh Haji (2005), bahwa
siswa yang diajar melalui pendekatan matematika realistik lebih menyenangi dan bersemangat dalam
belajar matematika jika dibandingkan dengan siswa yang diajar melalui pendekatan matematika biasa;
Saragih, Sahat (2007) siswa yang memperoleh pembelajaran berdasarkan pendekatan matematika realistik
mempunyai sikap secara signifikan lebih positif terhadap matematika jika dibandingkan dengan siswa
yang memperoleh pembelajaran berdasarkan pendekatan matematika secara biasa; Teguh, Mega (2001)
sebanyak 73% siswa senang mengikuti pelajaran matematika dengan pendekatan RME.

Peningkatan sikap positip siswa terhadap matematika harus diakui sebagai dampak dari situasi
paedagogik yang diciptakan oleh guru. Berdasarkan data angket ada beberapa aspek sikap yang
menunjukkan peningkatan signifikan sebelumdan sesudah pembelajaran, yakni : (1) aspek kesenangan
terhadap matematika. Aspek ini berkembang selama pembelajaran diduga sebagai dampak dari kegiatan
pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk berproduksi dan berkontribusi dalam penyelesaian
masalah menurut cara-cara yang mereka anggap benar. Kegiatan ini, mendorong siswa untuk bernegoisasi,
mengembangkan ide-ide dan memberikan kontribusinya dalam pemecahan masalah dibawah arahan dan
bimbingan guru. Peran guru yang lebih cenderung sebagai tutor sebaya bagi siswa akan meminimalkan
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perasaan atau sikap malu, takut dan yang sejenisnya pada diri mereka. Dengan meminilisir kecemasan
siswa dalam belajar melalui tutor sebaya tersebut merupakan jalinan utama yang mempererat sikap
emosional antara guru dengan siswa. Terjalinnya kemitraan guru dan siswa yang baik membuat suasana
pembelajaran yang konduksif, dan menyenangkan. Hal ini akan memberikan kesan baik yang mendalam
bagi siswa, dan menumbuh kembangkan sikap positip mereka terhadap pelajaran matematika. Beberapa
tanggapan siswa yang merupakan fakta bahwa mereka senang terhadap pelajaran matematika, yakni:

(2). Aspek kegunaan/pentingnya belajar matematika untuk kehidupan. Berkembangkan sikap siswa tentang
matematika sebagai suatu kebutuhan diduga dipicu oleh kegiatan pembelajaran yang menekankan sejak
awal pembelajaran tentang masalah kontekstual. Dengan menyelesaikan masalah yang mereka alami,
membuat siswa dapat merasakan manfaat atau pentingnya materi yang pelajari. Keterlibatan siswa dalam
membangun pengetahuan melalui masalah-masalah kontekstual, akan memunculkan pandangan siswa
bahwa belajar matematika bukan hal yang menakutkan tetapi suatu kegiatan yang menyenangkan. Hal ini
akan memberikan kesan positip bagi siswa bahwa belajar matematika bukan belajar rumus, tetapi belajar
memecahkan masalah nyata yang mereka alami. Kondisi pembelajaran yang demikian lamban tapi pasti,
siswa akan belajar matematika dengan suatu pandangan (image) bahwa belajar matematika merupakan
suatu kebutuhan. Beberapa tanggapan siswa yang dapat dijadikan fakta yang menunjukkan bahwa mereka
merasa butuh belajar matematika, yakni:
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Kesimpulan, Iplikasi Dan Rekomendasi
 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan :
1. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan geometri dan sikap positip antara siswa yang

dibelajarkan melalui PMR dan kelompok kecil dengan siswa yang dibelajarkan melalui PMB?
2. Tidak terdapat interaksi antara KAM dan pembelajaran dalam peningkatan kemampuan geometri,

tetapi KAM dan pembelajaran secara bersama-sama berkontribusi dalam peningkatan sikap positip
siswa.

3. Terdapat kontribusi KAM sebesar 29,4% dalam peningkatan kemampuan geometri, dan sebesar
26,1% dalam peningkatan sikap positip siswa.

Implikasi
1. Penerapan pendekatan PMR dan kelompok kecil dapat dijadikan sebagai alternative strategi

pembelajaran di jenjang SMP dalam upaya mengembangkan kemampuan geometri dan sikap positip
terhadap matematika.

2. Penerapan pendekatan PMR dan kelompok kecil direspon siswa dengan baik, oleh sebab itu strategi
pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai salah satu upaya dalam mereformasi pengelolaan
pembelajaran yang lebih berkualitas.

3. Penerapan pendekatan PMR dan kelompok kecil memungkinkan berkembangnya kemampuan
penalaran siswa dan direspon dengan baik oleh siswa, maka strategi pembelajaran ini dapat dijadikan
sebagai alternative pembelajaran yang mendukung pendidikan matematika yang menyenangkan dan
fokus pada pengembangan kemampuan penalaran dan pemecahan masalah.
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